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দ্রৃীননয জ্ঞান চভননয প্রনয়াচনীয়তা 
 

‚তুতভ ফর: ফতাভযা ওুযঅনন তফশ্বা ওয থফা তফশ্বা না ওয, মানদযনও এয ূনফভ জ্ঞান ফদয়া 
নয়নঙ, তানদয ওানঙ মঔন এটা াে ওযা য়, তঔনআ তাযা তচদায় রুতটনয় নে।  
এফং ফনর: অভানদয যফ তফত্র, ভান! অভানদয যনফয প্রততশ্রুতত ফতা ওামভওয নয়আ থানও।  
অয তাযা ওাঁদনত ওাঁদনত বূতভনত রুতটনয় নে এফং তানদয তফনয় ফৃতদ্ধ ওনয।‛(ূযা আযা,১৭:১০৭-
১০৯) 

দ্রৃীননয জ্ঞান ভানুলনও অল্লা ম্পনওভ চানায়। 

অল্লায  ম্পনওভ নঘতন ওনয।  

তাযা ফুছনত ানয ভান অল্লা ওুযঅনন মা তওঙু ফনরনঙন তা তু। 

তানদয ন্তনয অল্লায ম্পনওভ বয়  তফনয়-নম্রতা ৃতষ্ট্ য়। 

তাযা তেও নথ ঘনর, বার ওাচ ওনয, বার ওানচয তদনও নুনদয ডানও, ভন্দওাচ ফথনও তফযত 
থানও, ভন্দওানচ নুনও তননলধ ওনয। 

তাযা অল্লায ফান্দা, অল্লায ফনু্ধ, অল্লায ৃতষ্ট্য ফযা। 

আরানভ জ্ঞান চভননয হুওুভ তও?  

ওর ভুতরনভয ঈয জ্ঞান চভন পযম। 

জ্ঞাননয তওঙু তফলয় পযনম অআন- মা ওরনও চাননত নফ। তওঙু তফলয় পযনম তওপায়া- ভুতরভনদয 
ভনধু তওঙুংঔুও চাননরআ ওনর দাতয়ত্বভুি নয় মানফ। 

পযনম অআননয তফলয়গুনরা নে : (আফনুর চামীয ভনত) 

১। ইভাননয তফলয়ফস্তু। 

২। তপওনয জ্ঞান মা প্রতততট ভুতরনভয ঈয পযম। ফমভন: মু, ারাত, তয়াভ, মাওাত, াজ্জ্ব আতুাতদ 
ম্পতওভত তফতধতফধান, তভ এফং মা এগুনরানও বঙ্গ ওনয।  

৩। াযাভ ম্পতওভত জ্ঞান মা ওর নফীনও এফং ওর ঐী তওতানফ ফতেভত অনঙ। 

৪। ভু’অভারাত ম্পতওভত জ্ঞান তফনলবানফ স্বাভী-স্ত্রী থফা ন্তান এফং াধাযেবানফ নুানু ভানুনলয 
ানথ ফরননদন আতুাতদ। ভানুনলয ফস্থান  দাতয়নত্বয ানথ জ্ঞাননয পযম য়ায হুওুভ তযফততভত 
য়।  

জ্ঞান চভন  প্রঘানযয চনু প্রততদান যনয়নঙ। এতট দওানয় চাতযয়া। 
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এতট নফীনদয ঈত্তযাতধওায। 

ূযা ভুাম্যানদ (৪৭:১৯) অল্লা ফনরনঙন: 

‚ুতযাং চান ফম অল্লা ঙাো ততু ফওান আরা ফনআ, এফং ক্ষ্ভা প্রাথভনা ওয ফতাভায ত্রুতটয চনু এফং 
ভু’তভন নয-নাযীয ত্রুতটয চনু।‛ 
এআ অয়ানত অভানদয চানাননা নয়নঙ ফম অল্লা ঙাো ততুওায ফওান আফাদনতয ফমাকু ত্ত্বা ফনআ। 
অভানদযনও এআ জ্ঞান চভন ওযনত নফ এফং এয অনরানত চীফননয নথ ঘরনত নফ ফমন অভযা 
অভানদয রক্ষ্ু চান্নানত ফমনত াতয। 

 

জ্ঞান চভন 
 

ওুযঅন তক্ষ্া ওযা: তযূেভ ভুতরভ নত ফকনর অভানদয প্রথনভআ চাননত নফ অল্লা তও ফনরনঙন 
এফং তাঁয যাূর অভানদয তও ততঔনয়নঙন। ফচনু অভানদযনও ওুযঅন  াদীনয জ্ঞান চভন 
ওযনত নফ। ওুযঅন অল্লায ওথা, এতট অভানদয চনু তদওতননদভনা, যভত, নূয ফা অনরা—মানত 
অভযা তেও নথ ঘরনত াতয। 

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : 

‚ফতাভানদয ভনধু ফআ ফুতি ঈত্তভ, ফম তননচ ওুযঅন তনঔ এফং নুনদযনও তা তঔায়।‛ (ফুঔাযী, 
ঈভান (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

 

‚ফম ফুতি জ্ঞান চভননয চনু ফওান নথ ঘনর, অল্লা তায চনু চান্নানত মাফায থ চ ওনয 
ফদন।‛  
(ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

 

‚ফপনযতাযা আরভ চভনযত ঙাত্রনদয চনু তননচনদয ডানা তফতঙনয় ফদন। অয অওা  ৃতথফীয 
ভনধু মা তওঙু অনঙ, এভনতও াতনয ভাঙ অনরনভয চনু ক্ষ্ভা প্রাথভনা ওনয। ‛(অফু দাঈদ  
ততযতভমী, অফু দাযদা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

‚ওুযঅন ফতাভানদয নক্ষ্ থফা তফনক্ষ্ দতরর (প্রভাে) ।‛ (ভুতরভ) 

থভাৎ ফম ওুযঅন ফভনন ঘরনফ, তওয়াভনতয তদন ওুযঅন তায নক্ষ্ দাঁোনফ, তায নয় অল্লায ওানঙ 
াক্ষ্ু ফদনফ। অয ফম ওুযঅন নুযে ওযনফ না, ওুযঅন তায তফরুনদ্ধ ওথা ফরনফ। 
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‚অতভ ফতাভানদয চনু দুতট বাযী তচতন ফযনঔ মাতে। প্রথভতট অল্লায তওতাফ। ফম এনও অঁওনে ধনয 
যাঔনফ  নুযে ওযনফ, ফ তদায়ানতয (তেও নথয) ঈয থাওনফ।‛ (অভাদ, ভুতরভ) 

জ্ঞান চভননয ঈনেু নফ অল্লায ন্তুতষ্ট্। যাূর (া.) ফনরনঙন :  

‚ফম ফুতি এভন জ্ঞান চভন ওযনরা মা তদনয় ভান  যাক্রভারী অল্লায ন্তুতষ্ট্ চভন ওযা মায়, 
তওন্তু ফ তা াতথভফ ুঔ-াতন্ত  ুনমাক-ুতফধা রানবয চনু চভন ওযনরা, ফ তওয়াভনতয তদন 
চান্নানতয কন্ধ ানফ না।‛ (অফু দাঈদ, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

ওুযঅন  াদীনয জ্ঞান চভননয ভাধুনভ অভযা ফম তেও নথয ঈয ঘরনত ঘাআ, তায ুযস্কায 
নে চান্নাত। অয ফম তেও থ ফথনও দূনয নয মানফ, তায তযেতত চাান্নানভয অগুন।  
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তাীদ 
 

অভানদয দ্রৃীন নে আরাভ। দ্রৃীননয ততনতট ভূরনীতত যনয়নঙ: 

১/ অল্লানও চানা 

২/ আরাভনও চানা। 

৩/ নফীনও চানা।  

প্রনতুও ভুতরনভয চনু এআ ততনতট তফলয় চানা য়াতচফ। 

অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা ভানুনলয চনু আরাভনও দ্রৃীন ফা চীফনফুফস্থা তানফ ভননানীত 
ওনযনঙন। এওচন ভুতরভ তানফ এআ চীফনফুফস্থা তও অভানদয প্রনতুওনও তা চাননত নফ। আরাভ 
ম্পনওভ চানায থভ নে ফআ নথয ওথা চানা, ফম নথ ঘরনর অল্লা ঔুত নফন। অল্লায ফােী 
ওুযঅন অভানদয ফ নথয তননদভ ফদয়। তওবানফ ওুযঅন নুমায়ী ঘরনত নফ, তা অভানদয নফী 
ভুাম্যাদ (া.) তাঁয চীফনন ারন ওনয ফদতঔনয় ফকনঙন। তততন তাঁয ওথা, ওাচ,  নুনভাদননয ভাধুনভ 
ওুযঅননয তননদভ ফাস্তফাতয়ত ওনযনঙন। তাঁয এআ ওথা, ওাচ  নুনভাদননওআ াদী ফরা য়।  

আরাভ নেয থভ অত্মভভে। এওচন ভুতরভ নে অল্লায আোয ওানঙ অত্মভভেওাযী, থভাৎ 
অল্লায অনদনয অনুকতুওাযী। অল্লানও তেওবানফ না চাননর অভযা তাঁয অনদ নুমায়ী ঘরনত 
াযফ না।  

ওুযঅননয তফতবন্ন অয়ানত অভযা অল্লায তযঘয় াআ। অয যাূনরয (া.) াদীন ঙতেনয় অনঙ তাঁয 
ীভ দয়া, ক্ষ্ভা, ভত্ত্ব  ঈদাযতায ঈদাযে। এগুনরা ফথনও অল্লা ম্পনওভ অভযা তেও জ্ঞান  
ধাযো ফনফ, তা নানর অভযা বুর নথ ঘরফ এফং অল্লায দয়া ফথনও ফতিত ফ।  

অল্লা অভানদয যফ। 

যফ ওথাতটয থভ ঔাতরও- তমতন ৃতষ্ট্ ওনযন, ভাতরও- তমতন তফশ্বচকনতয ওর তওঙুয তধওাযী, 

ভুদাতিয - তমতন ভস্ত তফশ্বচকৎ তযঘারনা  তনয়ন্ত্রে ওনযন।  

যফ েতটয ভনধু অল্লায নআ ফ নাভ  গুনেয ওথা অন মা অল্লায ওানচয ানথ চতেত। তততন 
ৃতষ্ট্ ওনযন। তততন চীফন ফদন। তততন ভৃতুু ফদন। তততন ওর প্রােীয ভৃতুু ফদন। তততন ওর প্রােীয 
তযতমও ফদন। তততন ওনরয ওর ঘাতদা ূযে ওনযন। তততন াামু ওনযন। তততন দয়া ওনযন, অনরা 
ফদন, াতন ফদন, ফাতা ফদন। তততন অনযা ননও তওঙু ওনযন।  এআ ভস্ত ওানচয ফক্ষ্নত্র তততন ফভভয় 
ক্ষ্ভতায তধওাযী, এটাআ রুফুতফয়াত।  রুফুতফয়ানতয ফক্ষ্নত্র তাঁয এওওত্বনওআ তাীদ অয  রুফুতফয়াত 
ফরা য়।  

অল্লায যনয়নঙ ংঔু ুন্দয নাভ  গুোফরী।  
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তততন যভান  - ীভ ওরুোভয় 

তততন যাীভ - তুন্ত দয়ারু 

তততন কাপুয - ক্ষ্ভাীর 

তততন ঔাতরও  - ৃতষ্ট্ওতভা 

তততন যাজ্জাও - তযতমওদাতা। 

অনযা ননও ননও নাভ  গুেভূ। তাঁয গুেভূ তযূেভ। তততন ওানযা দৃ নন। অভযা 
ফমবানফআ তঘন্তা ওতয না ফওন তততন ফওান তওঙুয ভতআ নন।  

এআ নাভ  গুনেয ভধু তদনয় অভযা অভানদয যফনও তঘননত াতয। চাননত াতয তাঁয দয়া, ক্ষ্ভা, 
তি, ক্ষ্ভতায ওথা। তাঁনও এফ নাভ  গুোফরীনত এওও, তুরনীয় তানফ ফভনন ফনআ  - এটাআ 
তাীদ অর অভা য়া তপাত।  

অয অভযা তঔন শুধু অভানদয যনফয আফাদত ওতয, শুধু তাঁযআ প্রংা ওতয, শুধু তাঁয ওানঙআ াামু 
ঘাআ, শুধু তাঁনওআ বয় ওতয, ভন্দওাচ ফথনও দূনয থাতও, শুধু তাঁনওআ বারফাত, তাঁনও ঔুত ওযায চনু 
বারওাচ ওতয, গুনা ফথনও তাঁয ওানঙআ ভাপ ঘাআ, তাঁয ওানঙআ তেও নথয তদা ঘাআ, চাান্নাভ 
ফথনও অেয় ঘাআ, চান্নাতুর ফপযনদৌ ফনত ঘাআ। 

এবানফ তাঁনওআ আফাদনতয এওভাত্র ফমাকু ত্তা ভনন ওযাআ নে তাীদ অর ঈরুতয়াত - ফম চনু 
অল্লা অভানদয ৃতষ্ট্ ওনযনঙন, ওুযঅন াতেনয়নঙন, নফী-যাূর াতেনয়নঙন।  

তযও তাীদনও তফনষ্ট্ওাযী।  

অভযা তাীদনও অঁওনে ধযফ, তযও ফথনও ফফঁনঘ থাওফ - এচনু অভানদযনও এগুতর চাননত নফ 
এফং অল্লায ওানঙ াামু ঘাআনত নফ। 
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আরাভ 
 

অভযা ভুতরভ। আরাভ অভানদয দ্রৃীন। আরানভয তবতত্ত নে াঁঘতট তফলয়।  

১।এআ াক্ষ্ু ফদয়া ফম,অল্লা ঙাো ফওান ততু আরা ফনআ,এফং এটা ফম ভুাম্যাদ (া.) অল্লায 
যাূর।  

২। ারাত ওানয়ভ ওযা, 

৩। মাওাত অদায় ওযা, 

৪। ফাআতুল্লায (ওাফাখনযয) াজ্জ্ব ওযা, এফং 

৫। যভমাননয ফযাচা যাঔা। (ফুঔাযী  ভুতরভ) 

ভুতরভ নত নর অভানদয াক্ষ্ু তদনত য় : 

অাদু অর রা আরাা আল্লাল্লা  

এফং অাদু অন্না ভুাম্যাদায যাূরুল্লা। 

থভাৎ অতভ াক্ষ্ু তদতে ফম, অল্লা ঙাো ফওান ততু আরা ফনআ এফং ভুাম্যাদ অল্লায যাূর। এআ 
দুতট াক্ষ্ুনও াাদাতাআন ফরা য়। 

ফচনন, ফুনছ, অন্ততযও তফশ্বানয ানথ এআ াক্ষ্ু তদনত য়। ানথ ানথ নুানু রুওন ফা তবতত্তগুতর 
অভানদয ারন ওযনত য়। এগুনরা ারন ওযা পযম। অভযা মঔন অল্লায ফ তননদভ ফভনন ঘতর, 
ফটাআ নে তাঁয দাত্ব ওযা ফা অনুকতু ওযা ফা আফাদত ওযা। তানর আফাদত থভ তও? এয থভ 
দাত্ব, অনুকতু।  

অল্লা অভানদয তও তও অনদ তদনয়নঙন, তও তও তননলধ ওনযনঙন, তা অভযা না চাননর তওবানফ 
অল্লায আফাদত ওযফ? ভুাম্যাদ (া.) অভানদযনও তা চাতননয়নঙন। তাঁনও অল্লা ভানুনলয চনু 
তক্ষ্ও তানফ াতেনয়নঙন। অল্লা তাঁয ঈয ওুযঅন নাতমর ওনযনঙন। ভুাম্যাদ (া.) ভানুলনও 
ওুযঅন ততঔনয়নঙন এফং ফআ নুমায়ী তওবানফ দুতনয়ানত ঘরনত নফ তা ফদতঔনয়নঙন। তততন অভানদয 
মা ওযনত ফনরনঙন অভযা তা ওযফ, মা তননলধ ওনযনঙন তা ওযফ না।  

এওচন ভুতরভ তও ওনয?  

ভুতরভ তায যনফয আফাদত ওনয। অভানদয যফ অল্লা। ভুতরভ অল্লানও বারফান এফং তাঁয ওথা 
ফভনন ঘনর। ভুতরভ অল্লানও বয় ায় এফং তাঁয ওথায ফাধু য় না। ভুতরভ এওভাত্র অল্লায 
ওানঙ দুঅ ওনয এফং অল্লা ঙাো অয ওানযা ওানঙ দুঅ ওনয না। ফ াঁঘ য়াি ারানত মত্নীর 
থানও। ফ অল্লানও ঔুত ওযায চনু ফফত ফফত ওুযঅন ততরায়াত ওনয, ফমন ফ চান্নানত ফমনত 
ানয। ভুতরভ অল্লায চনু ারাত, াভ, দুঅ  ওুযফানী ওনয। ফ ফভয় অল্লানও ঔুত ওযায 
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চনু ওাচ ওনয, ফম ওানচ অল্লা ঔুত ন, ফআ ফ ওাচ ওনয। ফ অল্লায ঙন্দনীয় ওথা  
ওাচ ফথনও দূনয থানও। ফ অল্লায ওানঙ ওৃতজ্ঞ থানও, ফভয় অল্লায প্রংা ওনয। ভুতরভ 
আরাভনও ঙন্দ ওনয, এআ তনয়াভনতয চনু ফাওয ওনয। আরানভয রুওনগুতর ারন ওযা পযম। ফম 
তা স্বীওায ওনয ফ ওাতপয।  

আরানভয দাফী নে: ওর ভুতরভনও বারফাা। ওাতপযনদয খৃো ওযা (ওাযে তাযা অল্লায ফাধু 
 ওৃতজ্ঞ) এফং তানদয ভত না য়া। 

 

ইভান 
 

ইভান এয রুওন ফা স্তম্ভ ঙয়তট। াদীন তচফযীনর যাূর (া.) ফনরনঙন:  

‚ইভান নে অল্লায় তফশ্বা, ভারাতয়ওা ফা ফপনযতানদয ঈয তফশ্বা,তওতানফ তফশ্বা,যাূূ্রনদয ঈয 
তফশ্বা অতঔযানতয ঈয তফশ্বা এফং ূফভতনধভাতযত বানকুয বার  ভনন্দ তফশ্বা।”  

ইভান নে ন্তনয তফশ্বা, ভুনঔ স্বীওায ওযা  ওানচয ভধু তদনয় ফাস্তনফ ওনয ফদঔাননা।  

ইভাননয তঘহ্ন নে: 

অল্লায চনু বারফাা। ফকানন  প্রওানু তাঁয অনুকতু ওযা। অল্লা ফতওঙু ফদনঔন তা চানা  
ফ নুমায়ী ওাচ ওযা। ওুযঅন ফঔা, তা তননয় তঘন্তা বাফনা ওযা এফং এয ঈয অভর ওযা। 
ৎওানচয ভাধুনভ অতঔযানতয চীফননয প্রস্তুতত ফনয়া। অল্লা বানকু মা তনধভাযে ওনযনঙন তানত ঔুত 
থাওা।  

এআ ঙয়তট স্তনম্ভয ফওানতটনত তফশ্বা ওযা ওুপয। ইভাননয তযেতত চান্নাত, ওুপয  তযনওয 
তযেতত চাান্নাভ।  

অল্লা তাঅরা ফনরন: ‚ভুতভন নয় ুরুল  নাযীয ভনধু ফম ফওঈ ৎওভভ ওযনফ, তানও ফুআ ুন্দয 
চীফন দান ওযফ এফং তানদযনও ওনভভয ফেষ্ঠ ুযস্কায দান ওযফ।” (১৬:৯৬)  

এ অয়াত অভানদযনও চানায় ফম, ুন্দয চীফন ায়ায তভ র: ১) ইভান, ২) ৎওভভ। 

অল্লা ওুযঅনন ূযা অম-মাতযঅনত ফনরনঙন, ‚ অতভ তিন  ভানুলনও অভায আফাদত ঙাো অয 
ফওান ঈনেনু ৃতষ্ট্ ওতয নাআ।” (৫১:৫৬) 

এআ অয়াত ফথনও অভযা চাননত াতয ফম, শুধু অল্লায আফাদত ওযাআ অভানদয চীফননয ঈনেু। 
আফাদত থভ নে দাত্ব, অনুকতু। প্রওাু  ফকানীয় ফআ ওর ওথা  ওাচ মা অল্লা 
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বারফানন, তাআ আফাদত। ারাত, মাওাত, াভ, াজ্জ্ব, ততাভাতায অনুকতু এগুতর নে প্রওাু 
আফাদত। অয অল্লানও বয় ওযা, বারফাা, বযা ওযা, এগুতর নে ফকানীয় ফা ন্তনযয আফাদত।   

অল্লা অভানদয অনদ তদনয়নঙন ফওান যীও ওযা ঙাো তাঁয আফাদত ওযনত। ওর নফী যাূরনও 
অল্লা যীও ঙাো তাঁয আফাদনতয তদনও ডাওায চনুআ াতেনয়তঙনরন। এটাআ নে অল্লায 
অনদভূনয ভনধু ফনঘনয় গুরুত্বূেভ। অয অল্লায তননলধভূনয ভনধু ফনঘনয় গুরুত্বূেভ তননলধ 
নে অল্লায ানথ তযও ওযা থভাৎ অল্লায আফাদনত নু ওাঈনও ংীদায ওযা।  

অল্লায ানথ নু তওঙুনও যীও না ওযায থভ নে: 

 তাঁনওআ এওভাত্র ঈাু ত্তা ফা আরা তননফ ফভনন ফনয়া, 

 ফ ফুাানয তাঁয অনুকতু ওযা, 

 তাঁয ওানঙআ মা তওঙু প্রনয়াচন তা ঘায়া  দুঅ ওযা, 

 শুধু তাঁয ঈযআ বযা ওযা, 

 এআ তফশ্বা যাঔা ফম ফতওঙুয ঈয ূেভ তনয়ন্ত্রে  ক্ষ্ভতা শুধু তাঁযআ যনয়নঙ, 

 তাঁয ঙন্দ ঙন্দনও ঘূোন্ত ফনর ফভনন ফনয়া, 

 তাঁনওআ ফনঘনয় ফফত বয় ওযা  বারফাা। 

ফম অল্লা ঙাো নু ওানযা ফা নু তওঙুয আফাদত ওনয ফ ভুতযও। ফমভন: ফম অল্লা ঙাো নু 
ওানযা ওানঙ দুঅ ওনয এআ তফশ্বা ওনয ফম, ফ তানও প্রাতথভত ফস্তু তদনত াযনফ। ফম নু ওানযা 
ঈনেনু ওুযফানী ওনয। ফম প্রততভা ফা ভূততভ ূচা ওনয। অল্লা ঙাো নু ওানযা নানভ থ ওনয। 
তাতফচ, ুতরী, তাকা এফ নয তফদ দূয ওযায চনু  ওরুাে রানবয চনু। ফম ভৃত ভানুনলয ওানঙ 
াামু ঘায় এআ তফশ্বান ফম ফ তানও তা তদনত াযনফ। ফওান তওঙুনও শুব ফা শুব ভনন ওযা। ওফনয 
তচদা ওযা।  

ফম তযও ওযা ফস্থায় ভাযা মানফ অল্লা তানও ক্ষ্ভা ওযনফন না, ফ তঘযওার চাান্নানভয অগুনন 
িরনফ।  

ফচনু অভযা াফধান থাওনফা মানত ইভাননয ানথ ানথ অভযা তযনও চতেনয় না তে। য়তান 
এআ ফঘষ্ট্াআ ওনয মানে, মানত অভযা তায ানথ চাান্নাভী নয় মাআ। 
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আান 
 

দ্রৃীননয ততনতট স্তয/ ধা: আরাভ, ইভান  আান। 

আান থভ এভনবানফ অল্লায আফাদত ওযা ফমন অতভ তাঁনও ফদঔনত াতে। মতদ তা না াতয তনফ 
এভনবানফ আফাদত ওযা ফমন তততন অভানও ফদঔনত ানেন।  

তানর ুন্দয  তনবুভরবানফ ফওান আফাদত ওযাআ আান। অল্লা অভানদয ফদঔনঙন -এওথা ফভয় 
ভনন যাঔনরআ অভযা ুন্দযবানফ  তনবুভরবানফ আফাদত ওযনত াযফ। অল্লায চনু ফমনওান ওাচ 
ুন্দযবানফ ওযা আান।  

অভযা আঔরানয ানথ আফাদত ওযফ। আঔরা থভ অল্লানও ঔুত ওযায চনু আফাদত ওযা।     

অল্লানও চানা 
 

াাদা আরানভয প্রথভ স্তম্ভ। আরাভ গ্রে ওযনত নর াাদা ঈচ্চাযে ওযনত য় ফা াক্ষ্ু তদনত 
য়। াাদায ভানছ দুতট ফাওু যনয়নঙ।  

অাদু অর রা আরাা আল্লাল্লা থভাৎ অতভ াক্ষ্ু তদতে ফম অল্লা ঙাো ততুওায ফওান আরা ফনআ। 
থভাৎ অল্লাআ ততুওানযয আফাদত ফা দাত্ব ায়ায ফমাকু ত্তা। 

এফং, 

অাদু অন্না ভুাম্যাদায যাূরুল্লা থভাৎ অতভ াক্ষ্ু তদতে ফম ভুাম্যাদ অল্লায যাূর।  

অভানদয ওর আফাদত  অনুকতু ফম ততুওায নথভ এওভাত্র অল্লাআ ফনত ানযন তা অভযা 
তওবানফ চানফ?  

অভানদয অল্লা ম্পনওভ চাননত নফ, তততন ওুযঅনন ফমবানফ তননচনও চাতননয়নঙন, তা চাননত নফ। 
ওুযঅনন মা তওঙু ফরা নয়নঙ তায এওটা প্রধান ঈনেুআ নে ভানুলনও তাঁয নাভ  গুোফরী 
চানাননা। নাভ  গুোফরীয ভধু তদনয়আ ওানযা তযঘয় ায়া মায়, অয তায প্রতত অভানদয বারফাা 
বতযী য়। অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা ওুযঅন শুরু ওনযনঙন তাঁয নাভ  গুোফরী তদনয় - 

“ভস্ত প্রংা ফআ অল্লায, তমতন দয়াভয়, যভ দয়ারু। প্রততদান তদফনয ভাতরও।” (ূযা পাততা, 
১-৩) 

অয অল্লা ওুযঅন ফল ওনযনঙন ফআ এওআ নাভ তদনয়  - 

“ফর: অতভ অেময় ঘাআ ভানুনলয যনফয ওানঙ, 

  ভানুনলয তধততয ওানঙ, ভানুনলয আরানয ওানঙ।” (ূযা না: ১-৩) 
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ূযা আঔরা,মানও ফরা নয়নঙ ওুযঅননয এও তৃতীয়াং। তানত অল্লায তযঘয় এবানফ তুনর ধযা 
নয়নঙ - 

“ফর: তততনআ অল্লা, এওও, 

  ভুঔানক্ষ্ী,  

  তততন ওাঈনও চন্ম ফদনতন এফং তননচ চন্ম ফননতন।  

  তাঁয দৃ ফওান তওঙুআ নয়।”  

অল্লা এওচনআ এফং এওও। তততন ফহুংঔুনওয ভনধু এওচন নন। ভস্ত ৃতষ্ট্ ফম ফওান প্রনয়াচনন 
তাঁয ভুঔানক্ষ্ী, তওন্তু তততন স্বয়ংমূ্পেভ। ওাঈনও ফা ফওান তওঙুনও তাঁয প্রনয়াচন ফনআ। তাঁয ন্তান 
ফনআ, ততাভাতা ফনআ - থভাৎ ফওান ধযননয ফওান ভানতফও দুফভরতা তাঁয ফনআ।  

অভযা অভানদয জ্ঞান ফুতদ্ধনত তাঁনও ধাযে ওযনত াতয না, তততন ফওান তওঙুয ভতআ নন, অভযা মাআ 
তঘন্তা ওতয না ফওন। 

এআ ূযাতটনত ওর ফদাল-ত্রুতটয উনবভ এভন এও তযূেভ ত্তায ওথা তুনর ধযা নয়নঙ অভযা মাঁয 
ভুঔানক্ষ্ী  দা। তাঁয ভত্ত্ব  অভানদয কু্ষ্দ্রত্ব এঔানন পুনট ঈনেনঙ।  

অয অয়াতুর ওুযী, ফমতটনও ওুযঅননয ফভনেষ্ঠ অয়াত ফরা নয়নঙ, ফঔান ফথনও অভযা অল্লায 
তফতবন্ন নাভ, গুোফরী  ওাচ ম্পনওভ চাননত াতয। 

“অল্লা, তততন ঙাো অয ফওান আরা ফনআ। তততন তঘযচীফী,ওর তওঙুয ধাযও। তন্দ্রা থফা তনদ্রা 
তাঁনও স্পভ ওনয না। অওান  ৃতথফীনত মা তওঙু অনঙ ফ তাঁযআ। এভন ফওঈ ফনআ ফম তাঁয 
নুভতত ঙাো তাঁয ওানঙ ুাতয ওযনত ানয। মু্যনঔ  শ্চানত মা তওঙু অনঙ ফ তততন চাননন। 
তাঁয জ্ঞাননয তওঙুআ তাযা অয়ত্ত্ব ওযনত ানয না তততন মা ঘান তা ঙাো। তাঁয ওুযী অওা  
ৃতথফীনও তযনফষ্ট্ন ওনয অনঙ; এগুনরায যক্ষ্োনফক্ষ্ে তাঁনও ক্লান্ত ওনয না; তততন ুঈচ্চ, ভান।”   
( ূযা অর ফাওাযা, ২:২৫৫) 

এআ অয়ানত ভান অল্লায গুোফরী  ওাচওনভভয এওতট ুন্দয ধাযো অভযা াআ। তততন নাতদ, 
নন্ত। ফতওঙুয ধাযও, থভাৎ ওর তওঙুয যক্ষ্োনফক্ষ্ে তততন ওনয থানওন। তওয়াভনতয তদন তাযঁ 
াফভনবৌভনত্বয প্রওা তওবানফ খটনফ তায এওতট তঘত্র এঔানন তুনর ধযা নয়নঙ - তাঁয নুভতত ঙাো 
ফওঈ তাঁয ওানঙ ওায চনু ুাতয ওযনত াযনফ না। তাঁয জ্ঞান তযীভ, াভনন ফা ফঙনন তও 
অনঙ ফআ তততন চাননন। ভানুল ততটুওুআ চাননত ানয মা তততন ঘান। তততন ভস্ত ক্লাতন্তয উনবভ। 
ীভাফদ্ধতা, ত্রুতটয উনবভ। তততন নফভাচ্চ এফং ফেষ্ঠ ত্তা - ভানুনলয ওর আফাদত মাঁয চনু এফং তমতন 
এআ আফাদনতয ফমাকু। 

ূযা ানযয ফল ততনতট অয়ানত অল্লায ুন্দয  ভান নাভভূ  তুরনীয় গুনেয ফেভনা 
যনয়নঙ।  
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‚তততনআ অল্লা, তততন ঙাো ফওান ততু ঈাু ফনআ। তততন দৃু  প্রওাু ফতওঙু চাননন। তততন 
দয়াভয়, দয়ারু। তততনআ অল্লা, তততন ঙাো ফওান ততু ঈাু ফনআ। তততন তত তফত্র, াতন্তদাতা, 
তনযাত্তাদাতা, যক্ষ্ও, যাক্রভারী, প্রফর, তত ভতভাতিত। যা মা তওঙুনও তাঁয ানথ যীও ওনয, 
অল্লা ফগুনরা ফথনও ফহু উনবভ। তততনআ অল্লা, ৃতষ্ট্ওতভা, ঈদ্ভাফনওাযী, রূদাতা, ওর ুন্দয নাভ 
তাঁযআ। অওা  ৃতথফীনত মা তওঙু অনঙ, ফআ তাঁয তফত্রতা ফখালো ওনয। তততন যাক্রভারী, 
প্রজ্ঞাভয়।” 

ওুযঅননয এআ অয়াতগুনরা ফওন ফেষ্ঠ এফং গুরুত্বূেভ? ফওন এগুতর অভানদয ফায ফায েনত ফরা 
নয়নঙ, ারানত েনত ফরা নয়নঙ, তদননয তফতবন্ন ভনয় েনত ফরা নয়নঙ?  

ওাযে মত ফফত অভযা অল্লানও চানফ, অভানদয ইভান তত ি নফ। অভযা তাঁনও অয ফফত 
বারফাফ, অয ফফত বয় ওযনফা। তাঁয ওানঙ অয ফফত অা ওযনফা। ফফত ফফত তাঁয অনদ 
ফভনন ঘরফ। ফওন অভযা শুধু তাঁনওআ এওভাত্র আফাদনতয ফমাকু ত্তা তননফ ফভনন ফনফ তা ফুছনত 
াযনফা।  

ঈদাযে তননফ অভযা তাঁয এওতট নাভ ফফনঙ তননত াতয, অয-যফ ফা প্রবু। ূযা পাততায় অল্লা 
ম্পনওভ ফরা নয়নঙ ফম তততন যািুর অরাতভন থভাৎ চকৎভূনয প্রততারও ফা প্রবু।  

প্রতত যাওাত ারানত অভযা এআ নাভতট ঈচ্চাযে ওতয, তওন্তু অভযা তও এয থভ ফবনফ ফদনঔতঙ? অয 
মাযা এয থভ চাতন, তানদয চীফনন এয তও প্রবাফ অভযা ফদতঔ? 

যফ েতটয ওনয়ওতট থভ অনঙ। ৃতষ্ট্ওতভা, ারনওতভা, তযক্কতা দানওাযী, ওর তফলনয় তনয়ন্ত্রেওাযী, 
তযঘারনাওাযী - এ ফ থভআ ফফাছায় যফ েতট তদনয়। এগুনরা ফআ তাঁয তফতবন্ন ওাচ ফফাছানে।  

তানর অয-যফ অভানদয চনু তও? 

প্রথভত, তততন এওভাত্র স্মষ্ট্া, ারনওতভা। প্রতততট চীনফয ৃতষ্ট্, ফফঁনঘ থাওায ভস্ত প্রনয়াচন  ঘাতদা 
তততনআ ূযে ওনযন। ফতওঙু ান, তযঘারনা ওনযন। ওর তনয়ভওানুন তাঁয বতযী মা তদনয় এআ 
তফশ্বচকৎ ঘরনঙ।  

তদ্রৃতীয়ত, অভযা মঔন এটা ফুছফ, অভযা তাঁনও ঙাো অয ওানযা আফাদত ওযফ না। তততনআ ওর 
আফাদত ায়ায ফমাকু ত্তা। আফাদত থভ দাত্ব, অনুকতু। 

ফলত, মঔন অভযা এটা ফুছফ, অভযা অল্লায তদনও তপযফ। শুধু তাঁয ওানঙআ ঘাআনফা। 

ওুযঅনন ফমফ নফীনদয দুঅ যনয়নঙ, তানত অভযা ফদতঔ ফম ফাআ অল্লায ওানঙ এআ নানভয ভাধুনভ 
দুঅ ওনযনঙন। যািানা (অভানদয যফ) থফা যাতি, (অভায যফ)। ওাযে এআ নানভয ভাধুনভ দুঅ 
ওযা থভ অল্লা না ঘাআনর ফওঈ অভানদয ফওান ফুাানয াামু ওযনত ানয না। ওর প্রনয়াচন 
ূযনেয ফুফস্থা, ওর ওরুাে শুধু অল্লাযআ ানত।  

তানর অল্লানও যফ তানফ চাননর অভযা তও ওযফ? শুধু তাঁযআ আফাদত ওযফ, তাঁয ওানঙআ ঘাআফ। 
এবানফ তাঁয ওর নাভআ তাঁয ভত্ত্ব, ফেষ্ঠত্ব, তাঁয ওাচ ম্পনওভ অভানদয নঘতন ওযনফ  অভানদয 
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ন্তযনও অল্লায তবভুঔী ফাতননয় ফদনফ। তাঁয প্রতত বয়, বারফাা, অা, অস্থা, ঘায়া ফােনফ, ইভান 
ি নফ, আফাদত অন্ততযও নফ।  

ফুঔাযী  ভুতরনভয এওতট াদীন ফরা নয়নঙ অল্লায ৯৯তট নাভ ফওঈ তঔনর  প্রতততদন াে 
ওযনর ফ চান্নানত মানফ। অল্লায ৯৯তট নাভ ঙাো অনযা ননও নাভ অনঙ। ওুযঅন  ী 
াদী ফথনও এআ নাভগুনরা তননত নফ। অয এআ নাভগুনরায থভ ফুছনত নফ, তফশ্বা ওযনত নফ  
থভ নুমায়ী ওাচ ওযনত নফ - ফমভনতট অয-যফ নাভতটয ফক্ষ্নত্র ফরা নয়নঙ। তনফআ অল্লা ঔুত 
নফন  চান্নানতয থ চ নফ।            -চাভারঈতেন চাযাফনমায ফরঔা ফরম্বনন।   
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ারাত 
 

‚অেুল্লা আফনন ভয (যা.) ফনরনঙন ফম যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : আরানভয তবতত্ত স্থাতত নয়নঙ 
াঁঘতট তফলনয়য ঈয : 

১। াক্ষ্ু ফদয়া ফম, অল্লা ঙাো অয ফওান আরা ফনআ এফং ভুাম্যদ(া.)  অল্লায যাূর, 

২। ারাত ওানয়ভ ওযা,  

৩। মাওাত অদায় ওযা, 

৪। ফাআতুল্লায (ওাফাখনযয) জ্জ ওযা, এফং 

৫। যভমাননয ফযামা যাঔা।” (ফুঔাযী  ভুতরভ) 

ন্তনয দৃঢ় তফশ্বা ফযনঔ ফওঈ মতদ ভুনঔ ‚অাদু অর রা আরাা আল্লাল্লাহু য়া অাদু অন্না 
ভুাম্যাদায যাূরুল্লা ‛ থভাৎ অল্লা ঙাো অয ফওান ততুওায আরা (ঈাু) ফনআ এফং ভুাম্যাদ 
(া.)  অল্লায যাূর এ ওথা ঈচ্চাযে ওনয তঔন তানও ভুতরভ ফরা য়। তওন্তু ভুতরভ য়ায চনু 
শুধু এটুওুআ মনথষ্ট্ নয়, তানও ওানচয ভাধুনভ এয প্রভাে তদনত নফ থভাৎ তানও ারাত, মাওাত, জ্জ 
 ফযামা ারন ওযনত নফ। চীফননয নুানু ফতওঙুনত তানও অল্লায অনদ ফভনন ঘরনত নফ। 

আরানভয তবতত্তগুনরায ভনধু ফনঘনয় গুরুত্বূেভ নে ারাত। 

“চাতফয (যা.) ফনরনঙন ফম, অতভ যাূরুল্লা (া.) ফও ফরনত শুননতঙ : ভানুনলয এফং তযও          
ওুপনযয ভনধু াথভওু নে ারাত তুাক ওযা।” (ভুতরভ) 

থভাৎ ওাঈনও ভুতরভ তানফ ফঘনায ঈায় নে ারাত। ফম ারাত অদায় ওনয না, তানও 
তনতশ্চতবানফ ভুতরভ ফরা মায় না। 

ভুতযও থভ ফম অল্লায ানথ তযও ওনয, থভাৎ অল্লা ঙাো ফা অল্লায ানথ নু তওঙুনও 
ঈানা ওনয। 

ওাতপয থভ তফশ্বাী, ওৃতজ্ঞ। ফম অল্লানও তফশ্বা ওনয না, ফা অল্লায গুোফরী তফতধ-তফধান 
এনফয ফওানতটনত তফশ্বা ওনয না তানও ওাতপয ফরা য়। ফ অল্লায ফদয়া নুগ্র ফবাক ওনয, 
তওন্তু তা অল্লায আো নুমায়ী ওানচ রাকায় না, তাআ ফ ওৃতজ্ঞ।  

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন ফম, ফনঘনয় বার ওাচ নে ভয়ভত ারাত অদায় ওযা। (ফুঔাযী, ভুতরভ, 
অফদুল্লা আফনন ভাঈদ (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

ওাযে এনত অল্লায প্রতত অনুকতু  অন্ততযওতা প্রওা ায়। ারাত এত গুরুত্বূেভ ফম তফঘায 
তদফন ফনঘনয় অনক এয তাফ ফনয়া নফ।  
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“যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : তওয়াভনতয তদন ফান্দায অভনরয ভধু ফথনও ফম অভরতটয তাফ 
ফভপ্রথভ গ্রে ওযা নফ, ফতট নরা ারাত। মতদ এ তাফটা তনবুভর ায়া মায়, তানর ফ 
পরওাভ নফ  তননচয রনক্ষ্ু ফৌঁনঙ মানফ। অয মতদ এ তাফতটনত করদ ফদঔা মায়, তানর ফ 
ক্ষ্ততগ্রস্ত নফ  বং নয় মানফ।” (ততযতভমী, াান াদী, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

ারানতয ভাধুনভ অল্লা অভানদয গুনা ভুনঙ অভানদয ন্তযনও  চীফননও তযেন্ন ওনয ফদন। 

“অফু হুযায়যা (যা.) যাূরুল্লা (া.)ফও ফরনত শুনননঙন ফম : ফতাভানদয ওানযা দযচায াভনন তদনয় 
মতদ এওতট নদী প্রফাতত য় এফং ফ তানত প্রতততদন াঁঘ ফায ফকার ওনয, তানর তায যীনয ফওান 
ভয়রা থাওনফ তও? াাফাযা ফরনরন, না, তায যীনয ফওান ভয়রা থাওনফ না। তততন ফরনরন, াঁঘ 
য়াি ারানতয এতটআ নে দৃষ্ট্ান্ত। এ ারাতগুতরয ভাধুনভ অল্লা গুনাভূ ভুনঙ ফদন।” (ফুঔাযী, 
ভুতরভ) 

ারাত অদায় ওযনত নফ ধীয-তস্থয বানফ, অনুকনতুয ানথ। ূযা অর-ভু’তভন-এ এওথাআ ফরা 
নয়নঙ। এআ অনুকনতুয থভ নে ধীযতস্থয  তফনয়ী য়া, দৃতষ্ট্ ফনত যাঔা এফং অল্লায বনয় তাঁয 
মু্যনঔ তননচনও কু্ষ্দ্র জ্ঞান ওযা। ধীনয ুনস্থ, ুন্দযবানফ ারানতয প্রতততট ং থভাৎ রুওু, তচদা 
আতুাতদ অদায় ওযনত নফ।  

যাূরুল্লা (া.) ফমবানফ ারাত অদায় ওনযনঙন, অভানদয তেও ফবানফআ ারাত অদায় ওযনত নফ। 
ওাযে তততন (া.) ফনরনঙন, ‚ফতাভযা অভানও ফমবানফ নাভাম েনত ফদনঔনঙা, ফবানফ নাভাম নো।
” (ফুঔাযী, অভদ) 

চাভানত ারাত অদানয়য গুরুত্ব ঔুফ ফফী, ওাযে এনত ভু’তভননদয যস্পনযয তবতয এওতা দৃঢ় য়। 
এও ভুতরভ য ভুতরনভয বাআ। ফচনু চাভানত ওাতায ফাচা ওনয ানয় া রাতকনয় দাঁোনত ফরা 
নয়নঙ। 

“ফতাভানদয ওাতাযগুতর ফুআ ফাচা ওযনফ। নুথায়  অল্লা ফতাভানদয ফঘাযায ভনধু তফনযাতধতা 
ৃতষ্ট্ ওনয ফদনফন।” (ফুঔাযী, ভুতরভ, নু’ভান আফনন ফাীয (যা.) ফথনও ফতেভত) 

থভাৎ তানদয ন্তনয তফনবদ ৃতষ্ট্ নফ।  

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : ‚চীফননয ফল ারানতয ভনতা ভননানমানকয ানথ ারাত অদায় ওয এফং 
ভনন ওনযা ফম তুতভ অল্লানও ফদঔনঙা। অয মতদ তুতভ তাঁনও না ফদঔ, তনফ তততন ফতা ফুআ 
ফতাভানও ফদনঔন।” (আফনু ভাচা, অভদ, তাফাযানী, আফনু অাতওয) 

এবানফ অভযা মতদ ারাত অদানয়য ফঘষ্ট্া ওতয, তানর অভানদয ন্তনয এআ ফফাধ ৃতষ্ট্ নফ ফম 
অল্লা ফভয় অভানদয ফদঔনঙন। তায পনর অভযা ভস্ত ঔাযা ওাচ ফথনও দূনয থাওনত াযফ 
এফং বানরা ওাচ ওযনত ঈৎাী ফ। থভাৎ আরানভয তবতত্তগুতর ারন ওযায ভাধুনভ অভযা অল্লায 
আফাদত, তধওায অদায় ওযনত াযফ। 
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ারানতয ূফভতভ 
 

১। য়াি য়া 

২। তাাযাহ্- যীয, ফাাও, স্থান াও য়া 

৩। অযা/ তয অফৃত ওযা 

৪। তওফরাভুঔী য়া। 

৫। তনয়ত থাওা 

 ১>য়াি য়া 

প্রতততট পযম ারাত তায তনতদভষ্ট্ ভনয় অদায় ওযনত নফ। তফনল নতভ ফওান ফওান ারাত ওঔননা 
তনতদভষ্ট্ ভনয়য ূনফভ থফা নয অদায় ওযা মায়। 

যফতভী ভনয় ারাত অদায় ওনয ফনয়ানও ওামা ফরা য়। 

াঁঘ য়াি ারানতয ভয়ূঘী: 

ও. পচয: ুফন াতদও ফথনও ূমভ ঈদয় না য়া মভন্ত। 

ঔ. ফমায: ূমভ তশ্চভ অওান ফরায য ফথনও ফওান ফস্তুয ঙায়া তায ভান য়া মভন্ত 

ক. অয: ফমায ফল য়ায ভয় ফথনও ফওান ফস্তুয  ঙায়া তায তদ্রৃগুে য়া মভন্ত নফভাত্তভ ভয়। 
এযয ূমভ রনদনট য়া মভন্ত তা অদায় ওযা চানয়ম। াধাযেত এআ ভয় ূমভানস্তয ১৫-২০ তভতনট 
ূনফভ। এযয অনযয ারাত অদায় ওযা ফমনত ানয ফওফর চরুযী ফস্থায ফক্ষ্নত্র। তাঙাো এটা 
বফধ নয়। 

খ. ভাকতযফ: ূমভানস্তয য ফথনও অওানয রাতরভা তভতরনয় মায়া মভন্ত। 

গ. এা: ভাকতযনফয ভয় ফল য়া ফথনও ভধুযাতত্র মভন্ত। 

২> তাাযা: যীয, ফাাও  ারানতয স্থাননয তফত্রতা চভন ওযনত নফ। 

প্রনয়াচন নুমায়ী মু ফকার  তায়ামু্যভ ওনয তননত নফ। 

ওফযস্থান, টয়নরট, ফকারঔানা  ঈনটয ফঔাঁয়ানে ারাত অদায় তনতলদ্ধ। 

৩> অযাহ্/ তয অফৃত ওযা 

অযাহ্/ তয ফরনত ফম ফ ঙ্গ ফেনও যাঔনত ফরা নয়নঙ, ফগুনরানও ফফাছায়। 

ারানতয চনু অযাহ্  নু ভনয়য চনু অযায ভানছ তওঙুটা াথভওু যনয়নঙ। 
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ফঙনরনদয অযা নে নাতব  াঁটুয ভধুফতভী স্থান। 

ওাে ানয়য তকযায ঈনয থাওনত নফ। 

তনফ ারানতয চনু দুআ ওাঁধ ফেনও যাঔা ুন্নাত। 

ফভনয়নদয অযাহ্ নে তায াযা যীয ানতয ওতি  ভুঔভন্ডর ঙাো। 

অনয়া (যা.) ফনরনঙন: যাূর (া.) ফনরনঙন ফম অল্লা ফআ নাযীয ারাত ওফুর ওনযন না ফম 
প্রাপ্তফয়স্ক নয়নঙ মতক্ষ্ে না ফ তঔভায ( স্কাপভ, মা দুর, ওান খাে  ফুও ফেনও যানঔ) নয ারাত 
অদায় ওনয। (ী অফু দাঈদ) 

ভনন  যাঔনত নফ ফম ারানতয চনু অভযা ফম ফাাও যনফা তা শুধু তয অফৃত ওযনফ তা নয়, 
তা অভানদয ফৌন্দমভভতন্ডত ওযনফ থভাৎ অভযা ুন্দযবানফ ফাাও যনফা। তনফ ফাাও ফমন স্বে 
না য়, মায তরা তদনয় ত্বনওয ং ফফাছা মায়। াধাযেত ানয়য াতা অযায ন্তবুভি নর 
ারানত া োওনত নফ তওনা এ তননয় ভতনবদ যনয়নঙ। 

৪>তওফরাভুঔী য়া 

ওাফায তদনও ভুঔ ওনয ারাত অদায় ওযনত নফ। এটাআ তওফরা। 

৫> তনয়ত (ংওল্প, আো) 

 তনয়ত ফা দৃঢ় ংওল্প ঙাো ারাত ফাততর নয় মানফ। ভুনঔ তনয়নতয ফওান ফাওু ঈচ্চাযে তফদঅত। 
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যাুরুল্লা (া.)  এযঁ ারাত অদানয়য দ্ধতত  
 

‚ফতাভযা অভানও ফমবানফ ারাত অদায় ওযনত ফদনঔনঙা, ফবানফ ারাত অদায় ওনযা।‛ (ফুঔাযী, 
অভদ) 

১। তাওফীয ফরা  যনপ আয়াদাআন ওযা  

যাূরুল্লা (া.) ‚অল্লাহু অওফায’ ফনর ারাত শুরু ওযনতন। ওঔননা তাওফীয ফরায ভয়, ওঔননা 
নয দুআ াত তুরনতন। অঙু্গর ফাচা যাঔনতন, ফফত পাঁও ওযনতন না, তভতরনয় যাঔনতন না। দুআ 
াত ওাঁধ মভন্ত তুরনতন। ওঔননা ওাননয রতত মভন্ত তুরনতন।  

২। ফাভ ানতয ঈয ডান াত যাঔা।  

৩। ফুনও াত ফাঁধা 

তততন ফাভ ানতয তে, ওতি  ফাহুয ঈয ডান াত যাঔনতন। ওঔননা ফাভ াতনও ডান তদনয় অঁওনে 
ধযনতন। তততন দু’াত ফুনওয ঈয যাঔনতন।  

৪। তচদায স্থাননয প্রতত নচয যাঔা  ারানত ভননানমাকী য়া 

যাূর (া.) ারানতয ভয় ভাথা তওঙুটা ছুঁতওনয় যাঔনতন এফং তচদায স্থানন দৃতষ্ট্ তনফদ্ধ যাঔনতন।  

ারানত ভননানমাকী নত ফরা নয়নঙ, ফচনু এতদও-তদও তাওাননা তননলধ ওযা নয়নঙ। ফমফ 
ওাযনে ভননানমাক নষ্ট্ নত ানয, ফফ ওানেয নওা, ফাফ ায়ঔানায প্রনয়াচন য়া ফা ঔাফায 
ঈতস্থত য়া  এগুনরা দূয ওযনত নফ।  

ারানত ততনতট ওাচ ওযনত যাূর (া.) তননলধ ওনযনঙন: তচদায ভয় ফাচা নয় না ফন ফভাযনকয 
ভত ফোওয ভাযা, ওুওুনযয ভত ফা এফং তয়ানরয ভত এতদও-তদও তাওাননা।  

৫। ারাত শুরুয দুঅ 

ারাত শুরুয য ূযা পাততায ূনফভ তততন তওঙু দুঅ েনতন।  

অল্লা-হুম্যা ফা-‘আদ ফাআনী য়া ফাআনা ঔাত্বা-আয়া-আয়া ওাভা ফা-‘অদতা ফাআনার ভাতযতি য়ার 
ভাকতযফ। অল্লা-হুম্যা নািতিনী তভন ঔাত্বা-আয়া-আয়া ওাভা আয়ুনাক্কাস্ ঙাফুর অফআয়াদু তভনাদ দানাত। 
অল্লা-হুম্যাকতরনী তভন ঔাত্বা-আয়া-আয়া তফস্ারতচ য়ার ভা-’আ য়ার ফাযাদ 

‚ফ অল্লা! অতন অভায এফং অভায গুনাভূনয ভনধু এভন দূযত্ব ৃতষ্ট্ ওরুন ফমরূ দূযত্ব ৃতষ্ট্ 
ওনযনঙন ূফভ  তশ্চনভয ভনধু। ফ অল্লা! অতন অভানও অভায গুনাভূ ফথনও এভন তযষ্কায 
ওনয তদন, ফমভন াদা ওাে ভয়রা ফথনও তযষ্কায ওযা য়। ফ অল্লা! অতন অভানও অভায 
াভূ ফথনও ফযপ, াতন  ফভনখয তরাঔণ্ড দ্রৃাযা ফধৌত ওনয তদন।‛  
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ুফা-নাওাল্লা-হুম্যা য়া তফাভতদওা য়া তাফা-যাওাভুওা য়া তা‘অ-রা চােুওা য়া রা- আরা-া 
কাআরুওা 

‚ফ অল্লা! অনায প্রংা অনায তফত্রতা  ভতভা ফখালো ওযতঙ, অনায নাভ ফেআ 
ফযওতভয়, অনায প্রতততত্ত তত ঈচ্চ। অয অতন ফুতীত নু ফওাননা ি আরাহ্ ফনআ।‛ 
৬। ওুযঅন ততরায়াত 

ানা  দু’অ োয য যাূর (া.) তা’অঈম  তাতভয়া াে ওযনতন এগুনরা তততন তনঃনে 
েনতন। এযয ূযা পাততা াে ওযনতন। ূযা পাততা ফল ওনয নে ‘অভীন’ ফরনতন এফং 
নুনদয তাআ ওযনত তননদভ তদনয়নঙন।  

ূযা পাততা ফল ওযায য তততন নু এওতট ূযা েনতন ফা ূযায ং, ওঔননা এওাতধও ূযা 
েনতন।  

৭। রুওু 

তওযাত ফল ওনয যাূর (া.) ল্প এওটু থাভনতন, তাযয যনপ আয়াদাআন ওনয তাওফীয ফনর রুওুনত 
ফমনতন। দুআ াত তদনয় াঁটু অঁওনে ধযনতন, অঙু্গর পাঁও যাঔনতন। দুআ ওনুআ াঁচয ফথনও দূনয 
থাওনতা। তে ভাতটয ভান্তযার  ফাচা থাওনতা, ভাথা তে ফযাফয থাওনতা। রুওুনত যীনযয ঙ্গ-
প্রতুঙ্গ ুতস্থয থাওনফ।  

রুওুয দু’অ: ততনফায ুফানা যাতিয়ার অমীভ েনত নফ থভাৎ অভায ভান যফ তফত্র। রুওু  
তচদায় ওুযঅন ততরায়াত তননলধ। রুওু ফথনও ঈোয ভয় যনপ আয়াদাআন ওযনত নফ, এফং ফরনত 
নফ: 

াতভ’অল্লাহু তরভান াতভদা থভাৎ অল্লা শুনননঙন ফম তায প্রংা ওনযনঙ। রুওু ফথনও ঈনে ুতস্থয 
নয় দাঁতেনয় ফরনত নফ যািানা য়া রাওার াভদ ।ভানন-ফ অভানদয যি! অয অনায চনুআ 
ভস্ত প্রংা। 

৮। তচদা 

তঃয যাূর (া.) তাওফীয ফনর তচদায় ফমনতন।  

ভাতটনত অনক দুআ াত ফযনঔ তচদায় ফমনতন। নাও  ওার ভাতটনত ভচফুতবানফ যাঔনতন। দুআ 
ানতয তারু ভাতটনত থাওনতা, অঙু্গরগুনরা ফরনক থাওনতা, দুআ ওনুআ ঈনয থাওনতা। দুআ াত ফনটয 
দুআ া ফথনও দূনয থাওনতা। ানয়য দুআ ফকাোতর তভতরত থাওনতা। ানয়য াতা দাঁে ওযাননা 
থাওনতা। তততন াত নঙ্গ তচদা ওযনতন: দুআ ানতয তারু, দুআ াঁটু, দুআ ানয়য াতা এফং নাও 
ওার।  
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প্রাতন্ত  তস্থযতায ানথ তচদা ওযনত নফ। তচদায তাফী: ততনফায ুফানা যাতিয়ার অ’রা 
থভাৎ অভায ভুচ্চ যফ তফত্র। তচদায় তততন অনযা ননও দু’অ েনতন। তচদায় ফফত ফফত দু’অ 
েনত ফরা নয়নঙ। তচয়ায় ওুযঅননয দু’অ ো মায়। 

৯। তচদা ফথনও ফা ফা ফরা ‘অল্লাহু অওফায’ ফনর যাূর (া.) তচদা ফথনও ফনতন। ফাভ া 
তফতঙনয় তদনয় তায ঈয ফনতন, ডান া ঔাো যাঔনতন, অঙু্গরগুনরা তওফরাভুঔী থাওনতা। ওঔননা দুআ 
ানয়য ফকাোতর  তারু দাঁে ওতযনয় ফনতন।  

এআ ভয় তততন েনতন:  

অল্লা-হুম্যাকতপয রী, য়াযাভনী, য়াতদনী, য়াচফুযনী, য়া‘অতপতন, য়াযমুিনী, য়াযপা‘নী 
 ‚ফ অল্লা! অতন অভানও ক্ষ্ভা ওরুন, অভায প্রতত দয়া ওরুন, অভানও তেও নথ তযঘাতরত 
ওরুন, অভায ভস্ত ক্ষ্য়ক্ষ্তত ূযে ওনয তদন, অভানও তনযাত্তা দান ওরুন, অভানও তযতমও দান 
ওরুন এফং অভায ভমভাদা ফৃতদ্ধ ওরুন‛ 

 থফা যাতিকতপযতর, যাতিকতপযতর 

ফ অভায যি! অতন অভানও ক্ষ্ভা ওরুন। ফ অভায যি! অতন অভানও ক্ষ্ভা ওরুন।  

 

ুতস্থযবানফ এআ ভধুফতভী বফেনও ফনতন। তাযয ‘অল্লাহু অওফায’ ফনর তদ্রৃতীয় তচদা ফথনও ভাথা 
ঈতেনয় ফাচা নয় ফাভানয়য ঈয ফনতন এফং ল্প ং তফোভ তননতন।  

তদ্রৃতীয় যাওানতয চনু দাঁোননায ভয় ভাতটনত দুআ ানতয ঈয বয তদনয় ঈেনতন। এওআ বানফ তদ্রৃতীয় 
যাওাত েনতন।  

১০। প্রথভ তাাহুনদয বফেও 

তদ্রৃতীয় যাওাত ফনল ফাভ ানয়য ঈয বয তদনয় ফনতন, ডান া ঔাো যাঔনতন, অঙু্গর ভুতষ্ট্ফদ্ধ ওনয 
ফযনঔ ফওফর তচভতন ফা াাদাত অঙু্গতর তদনয় তওফরায প্রতত আাযা ওযনতন। ফৃদ্ধাঙু্গতরনও ভধুভায 
ঈয যাঔনতন এফং ওঔননা তানও ফকারাওায ওুন্ডরীয ভত ওযনতন। প্রতত দুআ যাওাত ফনল তততন 
তাাহুদ েনতন। তাযয তননচয  নুাননুয ঈয ারাত েনতন। 

তাাহুদ 

অত্তাতয়ুা-তু তরল্লা-ত য়াস্ারায়া-তু য়াত্তাতয়ুফা-তু অস্ারা-ভু ‘অরাআওা অআয়ূুান নাতফয়ূু য়া 
যাভাতুল্লা-ত য়া ফাযাওা-তুহু। অস্ারা-ভু ‘অরাআনা য়া ‘অরা ‘আফাতদল্লা-ত া-তরীন। অাদু 
অল্লা-আরা-া আল্লাল্লা-হু য়া অাদু অন্না ভুাম্যাদান ‘অেুহু য়া যাূরুহু। 
‚মাফতীয় তবফাদন অল্লাহ্য চনু, নুরূবানফ ওর ারাত  তফত্র ওাচ। ফ নফী! অনায 
ঈয ফতলভত ফাও ারাভ, অল্লায যভত  ফযওতভূ। অভানদয ঈয এফং অল্লাহ্য ৎ 
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ফান্দানদয ঈয ফতলভত ফাও ারাভ। অতভ াক্ষ্ু তদতে ফম,  অল্লা ঙাো ফওাননা ি আরা ফনআ 
এফং অতভ অয  াক্ষ্ু তদতে ফম, ভুাম্যদ (াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ) অল্লাহ্য ফান্দা  যাূর‛। 

দরূদ আব্রাীভ 

অল্লা-হুম্যা াতল্ল ‘অরা ভুাম্যাতদঈয়া ‘অরা অ-তর ভুাম্যাতদন ওাভা াল্লাআতা  ‘অরা আফযাীভা য়া 
‘অরা অ-তর আব্রাীভা  আন্নাওা াভীদুভ ভাচীদ। অল্লা-হুম্যা ফাতযও ‘অরা ভুাম্যাতদঈয়া ‘অরা অতর 
ভুাম্যাতদন, ওাভা ফা-যাওতা ‘অরা আব্রাীভা য়া ‘অরা অ-তর আব্রাীভা আন্নাওা াভীদুম্ ভাচীদ। 
 ‚ফ অল্লা! অতন (অনায তনওটস্থ ঈচ্চবায়) ভুাম্যাদনও ম্যাননয ানথ স্ভযে ওরুন এফং তাঁয 
তযফায-তযচননও, ফমভন অতন ম্যাননয ানথ স্ভযে ওনযনঙন আফযাীভনও  তাঁয তযফায-
তযচননদযনও। তনশ্চয় অতন তুন্ত প্রংতত  ভাভতভাতিত। ফ অল্লা! অতন ভুাম্যাদ  তাঁয 
তযফায তযচননয ঈয ফযওত নাতমর ওরুন ফমভন অতন ফযওত নাতমর ওনযতঙনরন আফযাীভ  
তাঁয তযফায-তযচননয ঈয। তনশ্চয় অতন তুন্ত প্রংতত  ভাভতভাতিত‛। 

১১। তৃতীয়  ঘতুথভ যাওানতয তওয়াভ  

তাওফীয ফনর যনপ আয়াদাআন ওনয তৃতীয় যাওানতয চনু দাঁোনতন।  

১২। ফল তাাহুনদয বফেও 

ঘতুথভ যাওাত ফনল যাূর (া.) ফল তাাহুনদয চনু ফনতন। 

এনক্ষ্নত্র ফাভ ানয়য ফদনর ফাভ তনতনম্বয ঈয ফন দুআ া এওতদনও ফফয ওনয তদনতন। ফাভ া ডান 
উরু  ানয়য নরায তননঘ ফযনঔ ওঔননা ডান া তফতঙনয় তদনতন।  

ফল তাাহুদ য়াতচফ 

দরূনদয য ঘাযতট তচতন ফথনও অেয় ফঘনয় তততন দু’অ ওযনতন। এআ দু’অ য়াতচফ। ারাভ 
তপযাননায অনক তততন তফতবন্ন দু’অ ওযনতন। 
অল্লা-হুম্যা আন্নী অ‘উমু তফওা তভন ‘অমা-তফর িাফতয য়া তভন ‘অমা-তফ চাান্নাভা, য়া তভন 
তপতনাততর ভাহ্আয়া য়ার ভাভা-তত, য়া তভন াযতয তপতনাততর ভাীতদ দাজ্জা-র। 
 ‚ফ অল্লা! অতভ অনায ওানঙ অেয় ঘাতে ওফনযয অমাফ ফথনও, চাান্নানভয অমাফ ফথনও, 
চীফন-ভৃতুুয তপতনা ফথনও এফং ভাী দাজ্জানরয তপতনায তনষ্ট্তা ফথনও‛।  
অল্লা-হুম্যা আন্নী মরাভতু নাপী মুরভান ওাীযা। য়ারা আয়াকতপরুয্ মুনূফা আল্লা অনতা। পাকতপয রী 
ভাকতপযাতাভ তভন ‘আনতদওা য়াযাভনী আন্নাওা অনতার কাপূরুয যাীভ। 
‚ফ অল্লা! অতভ অভায তননচয ঈয ননও মুরুভ ওনযতঙ। অয অতন ঙাো গুনাভূ ফওঈআ 
ক্ষ্ভা ওযনত ানয না। তএফ অভানও অনায ক্ষ্ ফথনও তফনল ক্ষ্ভা দ্রৃাযা ভাপ ওনয তদন, অয 
অভায প্রতত দয়া ওরুন; অতনআ ফতা ক্ষ্ভাওাযী, যভ দয়ারু‛। 
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অল্লা-হুম্যাকতপযরী ভা িাোভতু য়া ভা অখ্ঔাযতু য়া ভা অযাযতু য়া ভা অ’রান্তু য়া ভা 
অযাফ্তু য়া ভা অনতা অ’রাভু তফী তভন্নী। অনতার ভুওাতেভু য়া অনতার ভুঅঔতঔরু রা আরাা 
আল্লা অনতা। 
 ‚ফ অল্লা! ক্ষ্ভা ওনয তদন অভায গুনাভূ— মা ূনফভ ওনযতঙ, মা নয ওনযতঙ, মা অতভ ফকান 
ওনযতঙ, মা প্রওানু ওনযতঙ, মা ীভারঙ্ঘন ওনয ওনযতঙ, অয মা অতন অভায ফঘনয় ফফত চাননন। 
অতনআ (ওাঈনও) ওনযন গ্রকাভী, অয অতনআ (ওাঈনও) ওনযন শ্চাদকাভী, অতন ফুতীত অয 
ফওাননা ি আরা ফনআ।‛ 
অল্লা-হুম্যা অ‘আন্নী ‘অরা তমওতযওা  শুওতযওা য়াহুতন আফা-দাততওা। 
 ‚ফ অল্লা! অনায তমক্য ওযনত, অনায শুওতযয়া জ্ঞান ওযনত এফং ুন্দযবানফ অনায 
আফাদত ওযনত অভানও াামু ওরুন‛।  
 

১৩। তারীভ 

দু’অ ফনল যাূরুল্লা ‘অারাভু অরাআওুভ য়া যাভাতুল্লা’ ফনর প্রথনভ ডানতদনও  তাযয 
ফাভতদনও ারাভ তপযানতন।  

নাযী  ুরুনলয ারানত ফওান াথভওু ফনআ। 
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মাওাত 
 

ওনরভা,ারাত  তয়ানভয য মাওাত আরানভয অনযওতট স্তম্ভ।ওনরভা  ারানতয যআ মাওানতয 
স্থান।ফওঈ মতদ ফনর মাওাত অদানয়য দযওায ফনআ তনফ ফ অয ভুতরভ থাওনফ না।অয ফওঈ মতদ 
মাওাত পযচ স্বীওায ওনয,তফু মাওাত তেওবানফ না ফদয় তনফ ফ ওনোয াতস্তয ফমাকু নফ অল্লায 
ওানঙ।  

মাওাত র তনতদভষ্ট্ তযভাে ম্পদ এয তনতদভষ্ট্ ং তাফ ওনয মাওানতয ওদাযনদয দান ওযা।তফতবন্ন 
ম্পনদয তাফ তফতবন্ন য়,তাআ ফুআ মাওাত অদানয়য ভয় তাফ ওনয তদনত নফ। 

অল্লা তাঅরা ফনরন: 
 ‚অয অল্লা মানদযনও তাঁয নুগ্র ফথনও মা দান ওনযনঙন তা তননয় মাযা ওৃেতা ওনয তাযা ফমন 
ধাযো না ওনয ফম, তা তানদয চনু ওরুােওয। ফযং তা তানদয চনু ওরুােওয। মা তননয় তাযা 
ওৃেতা ওনযতঙর, তওয়াভত তদফন তা তদনয় তানদয ফফতে যাননা নফ। অয অভানভূ  মভীননয 
ঈত্তযাতধওায অল্লাযআ চনু। অয ফতাভযা মা অভর ওয ফ ফুাানয অল্লা ভুও জ্ঞাত‛। ূযা 
অনর-আভযান: (১৮০) 
 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ ফনরনঙন: ‚অল্লা মানও ম্পদ দান ওনযনঙন, তঃয ফ 
তায মাওাত প্রদান ওযর না, তওয়াভনতয তদন তায চনু তফলধয া ৃতষ্ট্ ওযা নফ, মায দুতট ফঘায়ার 
থাওনফ, মা দ্রৃাযা ফ তানও তওয়াভনতয তদন ফঁতঘনয় ধযনফ, তঃয তায দু’ফঘায়ার াওনে ফরনফ: 
অতভ ফতাভায ম্পদ, অতভ ফতাভায তিত ধন‛। 
  
অল্লা তাঅরা ফনরন: 
‚এফং মাযা ফানা  রূা ুঞ্জীবূত ওনয যানঔ, অয তা অল্লায যাস্তায় ঔযঘ ওনয না, তুতভ তানদয 
ফফদনাদায়ও অমানফয ুংফাদ দা। ফমতদন চাান্নানভয অগুনন তা কযভ ওযা নফ, তঃয তা দ্রৃাযা 
তানদয ওানর, ানশ্বভ এফং তনে ফঁও ফদয়া নফ। (অয ফরা নফ) এটা তা-আ মা ফতাভযা তনচনদয 
চনু চভা ওনয ফযনঔতঙনর, ুতযাং ফতাভযা মা চভা ওনযতঙনর তায স্বাদ ঈনবাক ওয‛।   [ূযা অত-
তফা: (৩৪-৩৫)] 
 
ত ভুতরনভ অফু হুযায়যা যাতদয়াল্লাহু অনহু ফথনও ফতেভত, নফী াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ 
ফনরনঙন: 
 ‚ফানা-রূায তধওাযী ফমফ ফরাও এয ও (মাওাত) অদায় ওনয না তওয়াভনতয তদন তায ঐ ফানা 
রূা তদনয় তায চনু অগুননয ননও াত বততয ওযা নফ।তঃয তা চাান্নানভয অগুনন কযভ ওযা 
নফ।এযয তা তদনয় তায ওার,াশ্বভনদ  তনে দাক ফদয়া নফ।মঔনআ তা োন্ডা নয় অনফ 
ুনযায় তা ঈত্তপ্ত ওযা নফ।অয তায ানথ এরূ ওযা নফ এভন এও তদনন মায তযভাে নফ িা 
াচায ফঙনযয ভান-অয তা ফান্দানদয তফঘায ফল য়া মভন্ত ঘরনত থাওনফ।‛ 
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মাওানতয যনয়নঙ ফহুতফধ ঈওায, ফমভন: 
১. মাওানতয পনর ম্পদ ফৃতদ্ধ ায়  তানত ফযওত য়। ফমভন াতদন এননঙ, নফী াল্লাল্লাহু 
অরাআত য়াাল্লাভ ফনরনঙন: 
 ‚ফওান াদাওা ম্পদ হ্রা ওনযতন‛। 
থভাৎ াদাওায পনর মতদ ম্পনদয ংও ওনভ, তওন্তু তায ফযওত  বতফলুনত তায ফৃতদ্ধ ওনভ না, 
ফযং অল্লা তায ম্পনদ ফযওত ফদন  তায তফতনভনয় তধও দান ওনযন। 
২. মাওাত দ্রৃাযা অল্লা াভূ দূযীবূত ওনযন। 
৩. মাওানত যনয়নঙ ফরাব  ওৃেতা ফথনও ভুতি। 
৪. মাওানতয পনর বাফীনদয বাফ দূয য়। 
 
মাওাত তনতদভষ্ট্ ম্পনদয ঈয য়াতচফ য়, ফমভন স্বেভ  রূা, তভ নে এয তনাফ ূেভ নত 
নফ।তনাফ তযভাে থভাৎ স্বনেভয ফক্ষ্নত্র ানে াত ফতারা স্বেভ, অয রূায ফক্ষ্নত্র ানে ফায়ান্ন ফতারা 
রূা ফা তায ভতযভাে নথভয ভাতরও নর মাওাত য়াতচফ নফ। স্বেভ  রূা রংওায ফা ফম 
ফস্থানত থাও, তানত মাওাত য়াতচফ।অনযা ফমফ তচতননয ঈয মাওাত য়াতচফ তন্মনধু যনয়নঙ: 
ফুফায়ী ম্পদ, থভাৎ ফুফায চনু যতক্ষ্ত ম্পদ ফমভন চতভন, কাতে, ঘতুষ্পদ চন্তু  নুানু 
ম্পদ। 
 
এবানফ তাফ ওনয প্রতততট ম্পনদয মাওাত অদায় ওযনর অল্লা অভানদয ম্পদনও অয ফাতেনয় 
ফদন,অভানদয ন্তযনও তফত্র ওনয ফদন। 
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তয়াভ 
 

‚তয়াভ‛ নেয াতেও থভ তফযত থাওা। তয়াভ নরা অল্লা ানওয আফাদনতয ঈনেনু পচনযয 
শুরু ফথনও ূমভাস্ত মভন্ত তনতদভষ্ট্ তওঙু তয়াভ বঙ্গওাযী তফলয় ফথনও তফযত থাওা। ফমভন: ানাায 
আতুাতদ। 
 
অল্লা অভানদয ঈয যভচান ভান তয়াভ পযচ ওনযনঙন।এতট আরানভয ঘতুথভ তবতত্ত।তাআ ফওঈ মতদ 
ফনর যভচানন তয়াভ যাঔায ফওাননা দযওায ফনআ,ফ অয ভুতরভ থাওনফ না।প্রনতুও াফারও  
তফনফওফান ভুতরভ ফুাতিয এ ভান তাআ তয়াভ যাঔনত য়। 

অল্লায এওটা নাভ নরা ‚অর াওীভ,থভাৎ তততন তওভত ম্পন্ন,তায প্রতততট তফধান তুন্ত 
ুতঘতন্তত।অল্লা অভানদয চনু তয়ানভয তফধান তদনয়নঙন।এনত ননও তওভত যনয়নঙ।অভযা তয়াভ 
যাঔনর তফতবন্ন তদও তদনয় ঈওৃত আ,ফমভন- 

 অভযা অল্লানও ন্তুষ্ট্ ওনয এয দ্রৃাযা চান্নাত ফনত াতয অয চাান্নাভ ফথনও ফাঁঘনত াতয। 
 অল্লানও না ফদনঔ তাঁয তাওয়া থভাৎ তায তননদভ ফভনন ঘরা অয তননলধগুনরা ফথনও ফফঁনঘ 

থাওায বুা ওযনত াতয।এবানফ যভচান ভান অভযা তভথুা ফরা,কাতর ফদয়া,ভূঔভতাূেভ ওাচ 
ফথনও ফফঁনঘ থাওনত াতয। 

 না ফঔনয় থাওায দ্রৃাযা কযীফ ভানুনলয ওষ্ট্ ফুছনত াতয,পনর অভযা তানদয অনযা াামু ওযনত 
ততঔ। 

 ওভ ঔায়ায দ্রৃাযা অভানদয যীনযয ননও ঈওায য়।  

যভচাননয তয়াভ ারননয চনু অভানদয ঐ তদন পচয ারানতয অনকআ তনয়ত ওযনত য়।তনয়ত 
ভানন ভনন ভনন তেও ওযা ফম অতভ অচনও তয়াভ যাঔফ,ভুনঔ তওঙু ফরা মানফ না।এযয অভানদয 
ভাকতযফ মভন্ত তননঘয ওাচগুনরা ফথনও ফফঁনঘ থাওনত য়- 

 ফওাননা তওঙু ঔায়া থফা আনঞ্জওন তদনয় ঔাফায চাতীয় তওঙু যীনয েুওাননা 
 স্বাভী স্ত্রীয ফভরানভা 
 এভন তযভাে যি ফফয ওযা মানত যীয দুফভর নয় মায় 
 আো ওনয ফতভ ওযা 

 

ফওঈ মতদ এ ওাচগুনরায ওথা চানন,তায তয়াভ যাঔায ওথা ভনন থানও,তফু আো ওনয এ ওাচগুনরা 
ওনয,তনফ তায তয়াভ ফবনঙ্গ মানফ।তওন্তু মতদ না চানন,ফা বুনর মায় ফম ফ তয়াভ ফযনঔতঙর ফা ফওঈ 
তানও ফচায ওনয এআ ওাচগুনরা ওযায়,তনফ তায তয়াভ বাঙ্গনফ না। 

অফায তওঙু ওাচ অনঙ ফমগুনরা ওযনর তয়াভ বাঙ্গনফ না,তওন্তু অল্লায ওানঙ য়ত ায়াফ ওনভ 
মানফ,তওংফা ফওাননা ায়াফআ ায়া মানফ না।এভন তওঙু ওাচ নরা- 
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 তভথুা ওথা ফরা 
 কাতর ফদয়া 
 নাটও,তননভা,কান ফাচনা আতুাতদ াযাভ ওানচ তরপ্ত য়া 
 তনযথভও ওথা ফরা,ওাচ ওযা  

অল্লা অভানদয তয়ানভয তফধান তদনয়নঙন ফমননা অভযা তানও বয় ওনয তায তফধানগুনরা ফভনন ঘরায 
বুা ওতয।তাআ অভযা এআ ুনমাকনও ওানচ রাকানফা,তয়াভ ফযনঔ গুনায ওানচ তরপ্ত ফ না। 
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চ 
 

নচয থভ আো ওযা।আরানভ চ র তনতদভষ্ট্ ভনয়, তনতদভষ্ট্ তওঙু চায়কায়, তনতদভষ্ট্ ফুতি ওতৃভও তনতদভষ্ট্ 
তওঙু ওভভ ম্পাদন ওযা।  
 
নচয তফধান  
১. চ আরানভয াঁঘ রুওন ফা স্তনম্ভয নুতভ, মা অল্লা তাঅরা াভথভুফান ভানুনলয য পযম 
ওনযনঙন। অল্লা তাঅরা ফনরন, 
 এফং াভথভুফান ভানুনলয য অল্লায চনু ফাআতুল্লাহ্য চ ওযা পযম। অয ফম ওুপযী ওনয, তনফ 
অল্লা ফতা তনশ্চয় ৃতষ্ট্ওুর ফথনও ভুঔানক্ষ্ী। 
২. চ াভথভুফান ফুতিয য াযা চীফনন এওফায পযম।  
৩. ক্ষ্ভ ফুতিয য তফরম্ব না ওনয চ ওযা চরুযী। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ 
ফনরনঙন, 
ফতাভযা তফরম্ব না ওনয পযম চ অদায় ওয। ওাযে ফতাভানদয ফওঈ চানন না,ওী তফদাদ তায 
াভনন অনফ। 

 

নচয পযম-য়াতচফ 
 

নচয পযমভূ : 
১. আযাভ তথা নচয তনয়ত ওযা। ফম ফুতি নচয তনয়ত ওযনফ না তায চ নফ না। 
২. অযাপায় ফস্থান ওযা। 
৩. ওাফা খয তায়াপ ওযা। 
৪. াপা  ভাযয়া াানেয ভানছ াই ওযা। 
ফম ফুতি ফওান এওতট পযম ফঙনে ফদনফ, তায চ নফ না।  
নচয য়াতচফভূ :  
১. ভীওাত ফথনও আযাভ ফাঁধা। থভাৎ ভীওাত ততক্রনভয অনকআ আযাভ ফাঁধা।  
২. ূমভাস্ত মভন্ত অযাপায় ফস্থান ওযা।  
৩. ভুমদাতরপায় যাত মান।  
৪. তাযীনওয যাতগুনরা তভনায় মান। 
৫. চাভযায় াথয তননক্ষ্ ওযা। 
৬. ভাথা ভুন্ডান ফা ঘুর ফঙাট ওযা।  
৭. তফদায়ী তায়াপ।  
ফম এনফয এওতট ফঙনে ফদনফ, তায য দভ য়াতচফ নফ থভাৎ এওতট শু মনফ ওযনত নফ। 
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ফপনযতা 
 

 ফপনযতাযা দৃু চকনতয ফাতন্দা। অল্লা তানদযনও নূয তদনয় ৃতষ্ট্ ওনযনঙন। তাযা অল্লায 
তননদভ ারনন যত অনঙন।  

‚তাযা অল্লা তা’অরা মা অনদ ওনযন, তা ভানু ওনয না এফং মা ওযনত অনদ ওযা য়, তাআ 
ওনয।‛  [ূযা তাযীভ, অয়াত:০৬]  

 ফপনযতানদয প্রতত ইভান অননত নর ঘাযতট ওাচ ওযনত নফ: 

 ১. এটা ভাননত নফ ফম, ফপনযতানদয তস্তত্ব যনয়নঙ, তাযা অল্লা তাঅরায ৃতষ্ট্ এফং তাঁয 
তনয়ন্ত্রোধীন  তযঘারনাধীন। 

 ‚তাযা তাঁয অক ফাতেনয় ফওান ওথা ফনর না, তাঁয তননদভনআ তাযা ওাচ ওনয মায়।‛   [ূযা অতম্বয়া, 
অয়াত: ২৬-২৭]  

এফং  

‚তাযা অল্লা তা’অরা মা অনদ ওনযন, তা ভানু ওনয না এফং মা ওযনত অনদ ওযা য়, তাআ 
ওনয।‛  [ূযা তাযীভ, অয়াত: ০৬]  

এফং  

‚তাযা ঙ্কাযফত তাঁয আফাদত নত তফভুঔ য় না এফং ক্লাতন্ত ফফাধ ওনয না। তাযা তদন-যাত তাঁয 
তাফী াে ওনয, তাযা ততথরতা ফদঔায় না।‛   [ূযা অতম্বয়া, অয়াত ১৯:২০] 

 ২. ফম ফ ফপনযতায নাভ চানা ফকনঙ তানদয নানভয প্রতত ইভান অননত নফ। ফমভন তচব্রাআর (অ.), 
তভওাআর (অ.), আস্মাতপর (অ.), ভাতরও (অ.), ফযনদায়ান (অ.) প্রভুঔ। 

 ৩. ফমফ ফপনযতায তওঙু তওঙু বফতনষ্ট্ুয ওথা অভযা চাননত ফনযতঙ ফগুনরায প্রতত ইভান অননত 
নফ।ফমভন অভযা াতদনয ভাধুনভ চাননত ফনযতঙ- তচব্রাআর (অ.) এয তদকন্ত চুোননা ঙয়ত ডানা 
যনয়নঙ। 

 ৪. ফপনযতানদয ফমফ দাতয়ত্ব ম্পনওভ অভযা ফতত নয়তঙ ফগুনরায প্রতত ইভান অননত নফ। 
ফমভন- ী ফননয দাতয়নত্ব অনঙন তচব্রাআর (অ.)। তংকায় পু ঁফদয়ায দাতয়নত্ব অনঙন আস্মাতপর 
(অ.)। ফৃতষ্ট্ ফলভনেয দাতয়নত্ব অনঙন- তভওাআর (অ.)। চাান্নানভয দাতয়নত্ব অনঙন- ভাতরও (অ.)।  

 ফনঘনয় গুরুত্বূেভ ফম তফলয়তটয প্রতত অভানদযনও ইভান অননত নফ তা নে- প্রনতুও ফুতিয ানথ 
দুআচন ওনয ফপনযতা থানও। এ ফপনযতাদ্রৃয় ফুতিয অভরভূ তরতফদ্ধ ওনযন।  
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‚স্ভযে ওরুন!দুআ ফপনযতা ডানন  ফানভ ফন তায অভর গ্রে ওনয। ফ ফম ওথাআ ঈচ্চাযে ওনয, 
তাআ গ্রে ওযায চননু তায ওানঙ দা প্রস্তুত প্রযী যনয়নঙ।‛   [ূযা ওাপ, অয়াত ১৭-১৮] 

 থভাৎ এ ফেেীয ফপনযতা ফভদা মভনফক্ষ্ও তননফ ঈতস্থত থানও।  

 তাআ অভানদয াফধান থাওনত নফ এ ফপনযতাদ্রৃয় ফমন এভন তওঙু তরতফদ্ধ ওযনত না ানয মা 
তওয়াভনতয তদন অভানদয চনু ওরুােওয নফ। অভযা মা তওঙু ফতর ফা ঈচ্চাযে ওতয ফআ তরতফদ্ধ 
নে। ফওয়াভনতয তদন এআ তরতওা ফফয ওনয ফান্দায াভনন ফ ওযা নফ। 

 ‚এফং তওয়াভনতয তদন তায চনু অতভ ফফয ওযফ এওতট তওতাফ, মা ফ ানফ ঈনু্মি। াে ওয 
ফতাভায তওতাফ, অচ তুতভ তননচআ ফতাভায তাফ-তনওাওাযী তননফ মনথষ্ট্।‛  [ূযা ফতন আযাআর, 
অয়াত ১৩-১৪]  

 তাআ অভযা অল্লায ওানঙ দুয়া ওতয তততন ফমন অভানদয গুনাগুনরা ফকান যানঔন এফং এতেনয় 
মান। তনশ্চয় তততন দুয়া ওফুরওাযী। 
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অভানী তওতাফভূনয প্রতত ইভান 
 

 অভানী তওতাফভূনয প্রতত ইভান অননত অভানদয ঘাযতট তচতন তফশ্বা ওযনত য়: 

 এও.  

ফগুনরা অভানী তওতাফ অল্লায ক্ষ্ ফথনও নাতমর নয়নঙ। 

 ‚অল্লা ফওান ভানুনলয ানথ ওথা ফরনর ফনরন ীয ভাধুনভ থফা দভায অোর ফথনও থফা 
ফওান দূত াোননায ভাধুনভ; ফম দূত অল্লায নুভতত াননক্ষ্ তততন মা ঘান ফ ী ফৌঁনঙ ফদন। 
তনশ্চয় তততন ভীয়ান, প্রজ্ঞাভয়।‛   [ূযা অশ্ শুযা, অয়াত: ৫১]   

অল্লা অনযা ফনরন: ‚অয অল্লা ভূায ানথ যাতয ওথা ফনরনঙন।‛   [ূযা তনা, অয়াত: ১৬৪]  

অল্লা তাঅরা তযানতয ফুাানয ফনরন: ‚অয অতভ তায চনু পরওভূন তরনঔ তদনয়তঙ প্রনতুও 
তফলনয়য ঈনদ এফং প্রনতুও তফলনয়য তফস্তাতযত ফুাঔুা।‛   [ূযা অযাপ, অয়াত: ১৪৫] 

 দুআ.  

এ তওতাফভূনয ভনধু অল্লা তাঅরা ফমগুনরায তফস্তাতযত তফফযে ঈনল্লঔ ওনযনঙন ফগুনরায প্রতত 
তফস্তাতযতবানফ ইভান অননত নফ। এ ধযননয তওতাফগুনরা নে- ওুযঅন, তযাত, আতঞ্জর, মাফুয, 
তপানয় আব্রাতভ  তপানয় ভূা। এ তওতাফগুনরায ওথা অল্লা তাঅরা ওুযঅনন ঈনল্লঔ ওনযনঙন। 

 অয অল্লা ফম তওতাফগুনরায ওথা াধাযেবানফ ঈনল্লঔ ওনযনঙন অভযা ফ তওতাফগুনরায প্রতত 
াধাযেবানফ ইভান অনফ। তেও ফমআবানফ অল্লা অভানদযনও ইভান অনায তননদভ তদনয়নঙন- ‚ফরুন, 
অল্লা ফম তওতাফ নাতমর ওনযনঙন, অতভ তানত তফশ্বা স্থান ওনযতঙ।‛  [ূযা অশ্ শুযা, অয়াত: ১৫] 

 ততন.  

এ তওতাফভূন ঈনল্লতঔত ফম ংফাদগুনরা ত ননদ চানা ফকনঙ ফগুনরায প্রতত ইভান অননত নফ। 
ফমভন- ওুযঅননয ংফাদভূ। নুরূবানফ ূফভফতভী অভানী তওতাফভূনয ফম ংফাদগুনরানত 
তযফতভন ফা তফওৃতত খনটতন ফ ংফাদভূনয প্রতত ইভান অননত নফ। 
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 ঘায.  

এআ তফশ্বা অননত নফ ফম, অল্লা তাঅরা ওুযঅননও ওর তওতানফয ঈয পয়ারাওাযী  
তুায়নওাযীরূন ফপ্রযে ওনযনঙন। 

 ‚অয অতভ ফতাভায প্রতত তওতাফ নাতমর ওনযতঙ মথামথবানফ, এয ূনফভ ফতীেভ তওতানফয 
তুায়নওাযী (ভুাতেও)  তদাযওওাযীরূন (ভুাআতভন)।‛   [ূযা ভানয়দা, অয়াত: ৪৮]  

ভুাআতভন থভ নে- ওুযঅননয ূনফভ ফতীেভ তওতানফয ঈয পয়ারাওাযী,  াক্ষ্ী  তুায়নওাযী। 
থভাৎ ফ তওতাফভূন মা তওঙু তু ওুযঅন তায াক্ষ্ী তদনফ এফং মা তওঙুনত তফওৃতত, তযফতভন  
তযফধভন খনটনঙ ফগুনরানও প্রতুাঔুান ওযনফ এফং ফ তওতাফভূনয তফধানাফরীনও যতত ওযনফ; তথা 
ূফভফতভী তফধানভূ ঈতেনয় তদনফ থফা নতুন তফতধতফধান অনযা ওযনফ। তএফ ফওঈ মতদ অনকয 
নফী যাূনরয ঈয ফতীেভ তওতাফ ফভনন ঘরায দাতফ ওনয তনফ তানও ওুযঅননও ফভনন তননত নফ। 

 ‚ঐফ ফুতি অতভ এ (তওতানফ)য ূনফভ মানদযনও তওতাফ তদনয়তঙরাভ, তাযা এ(তওতানফ)য প্রতত ইভান 
যানঔ। এফং মঔন তানদয তনওট এআ তওতাফ ততরায়াত ওযা য় তঔন তাযা ফনর, ‘অভযা এয প্রতত 
ইভান এননতঙ, তনশ্চয় এটা অভানদয যনফয ক্ষ্ ফথনও তু। তনশ্চয় অভযা এয ূনফভ ভুতরভ 
তঙরাভ।‛  [ূযা ওাা, অয়াত: ৫২-৫৩]।  

 অভানদয প্রনতুনওয ফু ওযেীয় ওাচ র প্রওানু  ফকানন এআ ওুযঅননয নুযে ওযা, 
ওুযঅননও অঁওনে ধযা, ওুযঅননয ও অদায় ওযা। তেও ফমবানফ অল্লা তাঅরা তননদভ তদনয়নঙন-  

‚এতট এভন এওতট গ্রন্থ, মা অতভ ফতীেভ ওনযতঙ, ঔুফ ভঙ্গরভয়। তএফ, এয নুযে ওয এফং বয় 
ওয-মানত ফতাভযা ওরুোপ্রাপ্ত ।‛  [ূযা অনঅভ, অয়াত: ১৫৫]  

 ওুযঅন অঁওনে ধযা  ওুযঅননয ও অদায় ওযায থভ নে- ওুযঅন মা তওঙুনও ারার ফখালো 
ওনযনঙ ফগুনরানও ারার তননফ গ্রে ওযা, ওুযঅননয তননদভনয প্রতত নুকত য়া, ধভতওয 
তফলয়াফরী নত দূনয থাওা, দৃষ্ট্ান্তভূ ফথনও ঈনদ গ্রে ওযা, ওাতনীভূ নত তক্ষ্া গ্রে ওযা, 
ভুওাভ ফা ুস্পষ্ট্ অয়ানতয জ্ঞান চভন ওযা, ভুতাাতফ  অয়াত হুফহু ফভনন ফনয়া, ওুযঅন তনধভাতযত 
ীভানযঔায় ফথনভ মায়া, ওুযঅন যক্ষ্ানথভ প্রততনযাধ কনে ফতারা, ওুযঅন ভুঔস্ত ওযা, ফতরায়াত ওযা, 
এয অয়াতাফরী তননয় কবীয তঘন্তাবাফনা ওযা, যাততদন ওুযঅন তদনয় নাভাম ো, ওুযঅননয ওরুানে 
ওাচ ওযা, আরনভয তবতত্তনত ওুযঅননয তদনও দায়াত ফদয়া।  

 অভানী তওতানফয প্রতত ইভাননয ভাধুনভ ফান্দা ননওগুনরা ঈওায রাব ওনয। ফমভনঃ 

 ১. ফান্দায প্রতত অল্লা তাঅরায তুতধও গুরুনত্বয তফলয়তট ফফাছা। তাআনতা তততন প্রনতুও ওভনও 
তদওতননদভনা ফদয়ায চনু অরাদা অরাদা তওতাফ াতেনয়নঙন। 
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 ২. তযয়ত ফা অআন অনযানয ফক্ষ্নত্র অল্লা তাঅরায ফওভত ম্পওভ চানা। তাআনতা তততন প্রনতুও 
ওনভয তযনফ-তযতস্থততয ঈনমাকী তযয়ত (অআন) প্রদান ওনযনঙন। তততন ফনরনঙন: ‚অতভ 
ফতাভানদয প্রনতুওনও এওতট অআন  থ তদনয়তঙ।‛ [ূযা ভানয়দা, অয়াত: ৪৮]  

 ৩. অল্লা তাঅরায এআ ভান ফনয়াভনতয শুওতযয়া অদায় ওযা। 

 ৪. ওুযঅন ফতরায়াত, ওুযঅন কনফলো, ওুযঅননয থভ ফুছা  ফ নুমায়ী অভর ওযায ভাধুনভ 
ওুযঅননয প্রতত গুরুত্ব প্রদান ওযা। 

(অরাভু ুন্না অর-ভানশুযা (৯০-৯৩) এফং াআঔ ঈঙাআভীননয ঈুর ঙারাঙা এয ফুাঔুা (৯১, ৯২)।) 

ওুযঅন-ফল অভানী তওতাফ 
 

ওুযঅন অল্লায তওতাফ। ওুযঅন ভানফ চাততয ওানঙ অল্লায ক্ষ্ ফথনও াোননা তদায়াত ফা থ 
তননদভনা। ফল নফী ভুাম্যাদ (া.) এঁয ওানঙ অল্লা ওুযঅন াতেনয়নঙন। ভক্কা নকযীনত ফমঔানন 
ভুাম্যাদ (া.) এঁয চন্ম নয়নঙ, ফঔানওায ফযা াানেয গুায় প্রথভ ওুযঅন নাতমর নয়নঙ। 
তচফযাআর ফপনযতা ভুাম্যাদ (া.) এঁয ওানঙ ওুযঅন তননয় অনন। ূযা অরানিয প্রথভ াঁঘতট 
অয়াত প্রথভ নাতমর য়। ওুযঅন ২৩ ফঙনয ধান ধান নাতমর নয়নঙ। এনত ১১৪ তট ূযা অনঙ। 
প্রথভ ূযায নাভ অর পাততাহ্। এয থভ নে ‘শুরু’। ওুযঅননয বালা অযফী। ওুযঅননয বালা 
ুভধুয। এতট নচ ভুঔস্থ ওযা মায়। মাযা মূ্পেভ ওুযঅন ভুঔস্থ ওনযন তানদযনও ‘াতপচ’ ফরা 
য়। ওর ভুতরভনও ওুযঅননয তওঙু ং ভুঔস্থ ওযনত য়। ওাযে ারানত ওুযঅননয তওঙু ং 
ফভয় েনত য়। ভুঔস্থ  তরতঔত- এআ দুআ বানফআ অল্লা ওুযঅননও ুযতক্ষ্ত ফযনঔনঙন। অল্লা 
ভানুল ৃতষ্ট্ ওনযনঙন, বার  ভন্দ ওাচ তাঁযআ ৃতষ্ট্। ভানুনলয চনু ফওানটা বার, ফওানটা ভন্দ তা 
অল্লাআ ফনঘনয় বার চাননন। ওুযঅননয ভাধুনভ অল্লা অভানদয চাতননয় তদনয়নঙন দুতনয়ায চীফনন 
অভযা তও ওযফ, তওবানফ ঘরফ। এনত তততন ভানুলনও তননচয ম্পনওভ চাতননয়নঙন। তা না নর অভযা 
তওঙুআ চাননত াযতাভ না। অল্লায নাভ  গুে ম্পনওভ অভযা চাননত াতয। তততন ফম ভানুলনও তাঁয 
আফাদত ওযায চনু ৃতষ্ট্ ওনযনঙন তা অভযা চাননত াতয। অল্লায আফাদত ওযায থভ অল্লায ওথা 
ফভনন ঘরা। চীফননয ফ ফুাানয অল্লায ওথা ফভনন ঘরনত নফ। তওবানফ ফভনন ঘরনত নফ তা 
অল্লা ওুযঅনন ফনর তদনয়নঙন। অয ভুাম্যাদ (া.) তা তননচ ওনয ফদতঔনয়নঙন। অভযা তও ঔাফ, 
তওবানফ ঔাফ, তও যফ, তওবানফ যফ, ফাফা-ভা, অত্মীয়-স্বচননয ানথ ফওভন ফুফায ওযফ, তও তঔফ, 
তওবানফ ওাচ ওযফ, এআ ফ তওঙুআ অভযা ওুযঅন ফথনও চাননত াতয।  

ফঙাট, ফে, ফঙনর-ফভনয় ওনরয চনু, াযা দুতনয়ায ফায চনুআ এনত তননদভনা যনয়নঙ। এনত তফতবন্ন 
নফীয ফেভনা অনঙ। তফতবন্ন চাততয ওাতনী অনঙ। নফীযা তওবানফ ভানুলনও অল্লায নথ ডাওনতন, 
বার ওাচ ওযনত ফরনতন তা ফরা অনঙ। অয নফীনদয ওথা না শুনন অভানদয অনকয চাততগুনরা 
তওবানফ বং নয় তকনয়তঙর ফফ খটনা অনঙ। এবানফ ঔাযা ওানচয তযেতত তও তা চাতননয় 
অভানদয াফধান ওনয ফদয়া নে।  
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তাঙাো অল্লা তও তও ওাচ ওযনত ফনরনঙন অয তও তও তননলধ ওনযনঙন তা অভানদয চাতননয় 
ফদয়া নয়নঙ।  

চান্নাত  চাান্নানভয ফেভনা অনঙ। ভৃতুুয য তওবানফ ফ ভানুলনও এওানথ চভা ওযা নফ  তফঘায 
ওযা নফ ফওথা অনঙ।  

ফম অল্লায আফাদত ওযনফ, ওুযঅন ফভনন ঘরনফ ফ নন্তওার চান্নানত থাওনফ। অয ফম অল্লায 
ফাধু নফ, ফ তঘযওার চাান্নানভয অগুনন ুেনফ। 

ওুযঅন অল্লায ওথা। অল্লা এনত অভানদয ানথ ওথা ফরনঙন। অভযা ফুছনত ফঘষ্ট্া ওযফ অল্লা 
অভানদয তও ফরনঙন। অভযা ওুযঅন েফ, এনত তও অনঙ চানফ  ফুনছ ারন ওযফ। এবানফ 
ওুযঅন অভানদয অল্লায ন্তুতষ্ট্য থ ফদঔানফ।   

 

ওুযঅন ংওরন  
 

‚তনশ্চয়আ অতভ নাতমর ওনযতঙ অম-তমওয (স্ভযতেওা) এফং ফুআ অতভ এয তপাচতওাযী।‛ (ূযা 
তচয, ১৫:৯) 

ওুযঅন এভন এও চাততয ওানঙ নাতমর ওযা নয়নঙ মাযা তঙর প্রঔয সৃ্ভতততিয তধওাযী। যাূর 
(া.) এঁয চীফোয়আ ওুযঅন ংওতরত য়। াাফীনদয ভনধু মাযা ফরঔাো চাননতন, তাযা ওুযঅন 
তরতফদ্ধ ওযায ওাচ ওযনতন। এ প্রনঙ্গ মাতয়দ আফন াতফত (যা.) ফনরন : 

‚অতভ যাূনরয (া.) চনু ী তরতফদ্ধ ওযতাভ। মঔন তাঁয ঈয ী নাতমর নতা, তঔন তাঁয ঔুফ 
তা ফফাধ ত এফং ভুিাতফনু্দয ভত খাভ ফদঔা তদত। এ ফস্থা ফল য়ায য অতভ দুম্বায ঘো 
াে থফা (ফরঔায) নু ফওান ঈওযে তননয় াতচয তাভ। তততন ফরনতন, অতভ তরঔতাভ। ফরঔা 
ফল য়ায য ওুযঅন তরঔননয ঘান অভায এভন ভনন নতা ফমন অভায া ফবনঙ্গ মানফ। ফমন 
অতভ অয ঘরনত াযনফা না। ফরঔা ফল নর যাূর (া.) ফরনতন, ‘মা তরনঔনঙা তা অভানও নে 
শুনা। অতভ ওুযঅন তননয় ভানুনলয ওানঙ ফফতযনয় েনফা।’ তঔন অতভ তরতঔত ং নে ফানাতাভ। 
ফওাথা ফওান ত্রুতট-তফঘুুতত থাওনর তততন তৎক্ষ্োৎ তা ংনাধন ওনয তদনতন। এযয তততন ংতিষ্ট্ 
ংটুওু নুনদয াভনন ততরায়াত ওযনতন।‛ 

মাতয়দ আফন াতফত (যা.) ঙাো অনযা ননও াাফী ী ফরঔনওয দাতয়ত্ব ারন ওনযনঙন। ননও 
াাফী যাূনরয (া.) ভনয় ূেভ ওুযঅন ফা তায ংতফনল তরনঔ তননচনদয ওানঙ ফযনঔতঙনরন। 
এবানফ াথনয, ঘাভোয়, ফঔচুনযয াঔায়, ফাঁনয ঘতটনত, কানঙয াতায়  শুয ানে, ওঔননা 
ওাকনচ ওুযঅন ফরঔা নতা।  
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এফতওঙুনও এওতত্রত ওনয অফু ফওনযয (যা.) ভনয় গ্রন্থাওানয ওুযঅন তরতফদ্ধ ওযা য়। প্রতততট 
অয়াত দু’চন াাফীয ওাঙ ফথনও মাঘাআ ওযা য়। 

এযয ভনযয (যা.) ওানঙ তা ংযতক্ষ্ত তঙর এফং যফতভীনত ঈমু্যর ভু’তভনীন াপায (যা.) ওানঙ। 

ঈভান (যা.) এঁয তঔরাপনতয ভয় এয াততট ওত বতযী ওনয তা ফভত্র ঙতেনয় ফদয়া য়। 

অভযা ফম ওুযঅন েতঙ, তা ঈভানীয় ওুযঅননযআ তফওর নওর। অয াযা দুতনয়ায ওুযঅননয 
াতপমকে তফত্র ওুযঅননও তাঁনদয ফনক্ষ্ ংযতক্ষ্ত ফযনঔনঙন। 
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যাূরকনেয প্রতত ইভান 
 

 যাূরকনেয প্রতত ইভান অনায ভানন ঘাযতট ওাচ ওযা- 

 এও:  

ুদৃঢ়বানফ এআ তফশ্বা ওযা ফম, অল্লা তাঅরা প্রনতুও চাততয চনু তানদয ভধু নত এওচননও 
যাূর (ফাতভাফাও) ওনয াতেনয়নঙন। তমতন তানদযনও এও অল্লায আফাদত ওযায এফং অল্লা ঙাো 
নু ফ তওঙুয আফাদতনও স্বীওায ওযায দায়াত ফদন। ওর যাূর তুফাদী, তুায়নওাযী, 
ুেুফান, তেও নথয তদাযী, তাওয়াফান  তফশ্বস্ত। অল্লা তাঁনদযনও মা তওঙু তদনয় ফপ্রযে ওনযনঙন 
তাযা তা তযূেভবানফ ফৌঁতঙনয় তদনয়নঙন। ফওান ং ফকান ওনযনতন ফা তযফতভন ওনযনতন। তননচ 
ফথনও ফওান ংনমাচন ফা তফনয়াচন ওনযনতন।  

‚যাূরকনেয দাতয়ত্ব ফতা শুধুভাত্র ুস্পষ্ট্ ফােী ফৌতঙনয় ফদয়া।‛   [ূযা নার, অয়াত: ৩৫]   

প্রথভ যাূর নত ফল যাূর মভন্ত ওনরয দায়ানতয ভূর তফলয় তঙর এওটাআ- ওর প্রওায আফাদত 
অল্লায চনু নুস্ত ওযা,অয তায ানথ যীওনও ফচভন ওযা।অল্লায ফােী-  

‚অনায ূনফভ অতভ ফম যাূরআ ফপ্রযে ওনযতঙ, তানও এ অনদআ ওনযতঙ ফম- ফনআ ফওান ঈাু অতভ 
ফুতীত; ুতযাং অভাযআ আফাদত ওয।‛   [ূযা অতম্বয়া, অয়াত: ২৫] 

 এফং তাঁয ফােী 

‚অনায ূনফভ অতভ ফমফ যূর ফপ্রযে ওনযতঙ, তানদযনও তচনজ্ঞ ওরুন,দয়াভয় অল্লা ফুতীত অতভ 
তও ফওান ঈাু তস্থয ওনযতঙরাভ আফাদনতয চননু?‛   [ূযা মুঔরূপ, অয়াত: ৪৫]।  

এগুনরা ঙাো অনযা ননও অয়ানত ওাযীভা যনয়নঙ।  

 তওন্তু ফু ারনীয় অভর (পযচ)  অআন-ওানুন এও যাূর ফথনও নু যাূনরযটা তবন্ন নত 
ানয। এও যাূনরয ঈম্যনতয ঈয ফম নাভাম-ফযাচা পযচ ওযা নয়নঙ নু যাূনরয ঈম্যনতয ঈনয 
ফফ য়নতা পযচ ওযা য়তন। এও যাূনরয ঈম্যনতয ঈনয ফম তফলয়গুনরা াযাভ ওযা নয়নঙ নু 
যাূনরয ঈম্যনতয চনু ফফ তফলয় য়নতা ারার ওযা নয়নঙ- অল্লায ক্ষ্ ফথনও যীক্ষ্াস্বরূ। 
ফমন অল্লা মাঘাআ ওনয তননত ানযন ‚ফতাভানদয ভনধু ফও ওনভভ ঈত্তভ‛। এয নক্ষ্ দতরর নে 
অল্লা তাঅরায ফােী-  

‚অতভ ফতাভানদয প্রনতুওনও এওতট যীঅ  তভনাচ (অআন  থ) তদনয়তঙ।‛  [ূযা ভানয়দা, 
অয়াত: ৪৮] 
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 ত ফুঔাযী  ত ভুতরনভ অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত নয়নঙ ফম, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআত 
য়া াল্লাভ ফনরন:  

‚নফীযা নেন- বফভানত্রয় বাআনয়য ভত। তানদয ভা অরাদা অরাদা; তওন্তু ধভভ তবন্ন।‛  

থভাৎ ওর নফীয ভূর ধভভতফশ্বা এও। ফটা নে- তাীদ। ফম তাীদ তদনয় অল্লা তাঅরা ওর 
যাূরনও ফপ্রযে ওনযনঙন এফং ওর তওতানফ ঈনল্লঔ ওনযনঙন। তওন্তু অনদ-তননলধ ফা ারার-
াযানভয ফক্ষ্নত্র প্রনতুও যাূনরয তযয়ত (নুান) তবন্ন তবন্ন। ওাযে বফভানত্রয় বাআনদয ততা এও, 
তওন্তু ভা তবন্ন নয় থানও। 

 -   ফম ফুতি ফওান এওচন যাূনরয যাূরত্বনও স্বীওায ওযর ফ ফমন ওর যাূরনও স্বীওায 
ওযর। ‚নূনয ম্প্রদায় যাূরকেনও তভথুানযা ওনযনঙ।‛  [ূযা শুঅযা, অয়াত: ১০৫]  

এ অয়ানত অল্লা তাঅরা ফনরনঙন, নূনয ম্প্রদায় ওর যাূরনও স্বীওায ওনযনঙ। থঘ তাযা ফম 
ভনয় নূ (অরাআত ারাভ) ফও তভথুা প্রততন্ন ওনযতঙর তঔন মভন্ত নূ অরাআত ারাভ ঙাো 
অয ফওান যাূর ফপ্রতযত নতন।  

 দুআ: 

যাূরনদয ভনধু মানদয নাভ অভযা চাননত ফনযতঙ তানদয নাভভূনয প্রতত ইভান অননত নফ। 
ফমভন- ভুাম্যদ, আব্রাতভ, ভূা, ইা, নূ (অরাআতভু ারাভ)। অয মানদয নাভ চানা মায়তন তানদয 
প্রতত াধাযেবানফ ইভান অনা। ফমভন ওুযঅনন এননঙ- 

 ‚যাূর তফশ্বা যানঔন ঐ ভস্ত তফলনয়য ঈয মা তাঁয ারনওতভায ক্ষ্ ফথনও তাঁয ওানঙ ফতীেভ 
নয়নঙ এফং ভুরভানযা ফাআ তফশ্বা যানঔ অল্লায প্রতত, তাঁয ফপনযতানদয প্রতত, তাঁয গ্রন্থভূনয 
প্রতত এফং তাঁয য়কম্বযকনেয প্রতত। তাযা ফনর অভযা তাঁয য়কম্বযনদয ভনধু ফওান তাযতভু ওতযনা। 
তাযা ফনর, অভযা শুননতঙ এফং ওফুর ওনযতঙ। অভযা ফতাভায ক্ষ্ভা ঘাআ, ফ অভানদয ারনওতভা। 
ফতাভাযআ তদনও প্রতুাফতভন ওযনত নফ।‛   [ূযা ফাওাযা, অয়াত: ২৮৫]  

অল্লা তাঅরা অনযা ফনরন: ‚অতভ অনায ূনফভ ননও যূর ফপ্রযে ওনযতঙ, তানদয ওায ওায 
খটনা অনায ওানঙ তফফৃত ওনযতঙ এফং ওায ওায খটনা অনায ওানঙ তফফৃত ওতযতন।‛   [ূযা 
কানপয, অয়াত: ৭৮] 

 অভযা অয ইভান যাতঔ ফম, ফভনল যাূর নেন- অভানদয নফী ভুাম্যদ াল্লাল্লাহু অরাআত য়া 
াল্লাভ। তাঁয নয অয ফওান নফী ফনআ। অল্লা তাঅরা ফনরন: 

 ‚ভুাম্যদ ফতাভানদয ফওান ফুতিয ততা নন; ফযং তততন অল্লায যাূর এফং ফল নফী। অল্লা ফ 
তফলনয় জ্ঞাত।‛   [ূযা অমাফ, অয়াত: ৪০]  
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 অল্লা তাঅরা নু নফীনদয ঈয অভানদয নফীনও ফফ তওঙু তফনলত্ব তদনয়নঙন। ফমভন- 

 ১. অল্লা তাঅরা তাঁনও ভস্ত তচন  আনান এয নফী তননফ াতেনয়নঙন। থঘ ূফভফতভী নফীকে 
শুধু তাঁনদয ওনভয তনওট ফপ্রতযত ত। 

২. এওভানয ভ তযভাে দূযনত্ব ফস্থানযত ত্রুয ন্তনয বনয়য িায ওযায ভাধুনভ অল্লা তাঁনও 
াামু ওযনতন। 

৩. ভস্ত চতভননও তাঁয চনু তচদায স্থান  তফত্র ওযা নয়নঙ। 

৪. তাঁয চনু কতেভনতয ভার ঔায়া ারার ওযা নয়নঙ; থঘ তাঁয ূনফভ ওানযা চনু তা ারার তঙর 
না। 

৫. াপায়াত অর-ওুফযা 

 এগুনরা ঙাো অনযা ননও তফনলত্ব অল্লা তাঁনও দান ওনযনঙন। 

 ততন: 

তু ংফানদয তবতত্তনত তানদয ফুাানয মা তওঙু চানা মায় ফগুনরায প্রতত ইভান যাঔা। 

 ঘায: 

অভানদয তনওট ফম যাূর ফপ্রতযত নয়নঙন তাঁয তযয়নতয অনরানও অভর ওযা। তততন নেন ফভনল 
নফী ভুাম্যদ াল্লাল্লাহু অরাআত য়া াল্লাভ। তমতন ওর ভানুনলয ওানঙ ফপ্রতযত নয়নঙন। অল্লা 
তাঅরা ফনরন: 

 ‚তএফ, ফতাভায ারনওতভায ওভ, ফ ফরাও ইভানদায নফ না, মতক্ষ্ে না তানদয ভনধু ৃষ্ট্ 
তফফানদয ফুাানয ফতাভানও নুায়তফঘাযও ফনর ভনন না ওনয। তঃয ফতাভায ভীভাংায ফুাানয 
তননচয ভনন ফওান যওভ ংওীেভতা ানফ না এফং তা হৃষ্ট্তঘনত্ত ওফুর ওনয ফননফ।‛   [ূযা তনা, 
অয়াত: ৬৫] 

 যাূরনদয প্রতত ইভান অনায ফফ তওঙু বার পরাপর যনয়নঙ। ফমভন- 

 ১. ফান্দায প্রতত অল্লায যভত  গুরুনত্বয তফলয়তট ঈরতি ওযা। ফমনতু ফান্দানও যর-তেও 
নথয তদওতননদভনা ফদয়ায চনু এফং আফাদনতয দ্ধতত ফেভনা ওযায চনু অল্লা যাূর াতেনয়নঙন। 
এওওবানফ ভানফ-ভতস্তনষ্কয নক্ষ্ মা ঈদখাটন ওযা ম্ভফয তঙর না। 

২. এআ ফনয়াভনতয চনু অল্লায প্রতত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযা। 
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৩. যাূরকেনও বানরাফাা, তাঁনদযনও ম্যান ওযা, মনথামুি দ্ধততনত তাঁনদয প্রংা ওযা। ফমনতু 
তাঁযা অল্লায যাূর, তাঁযা তাঁয আফাদত ওনযনঙন, তাঁনদয ঈয তভত দাতয়ত্ব মথামথবানফ ারন 
ওনযনঙন এফং ঈম্যতনও ৎ যাভভ তদনয়নঙন। 

 (অরাভু ুন্না অর-ভানশুযা, ৃষ্ঠা ৯৭-১০২  াযহুর ঈুর অস্ ঙারাা, ৃষ্ঠা ৯৫-৯৬) 

 

ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু অরাআত য়া াল্লাভ 
 

ভুাম্যাদ াল্লাল্লাহু অরাআত য়া াল্লাভ ফল নফী  যাূর। তওয়াভাত মভন্ত ওর ভানুনলয চনু 
অল্লা তাঁনও নফী ওনয াতেনয়নঙন। 

তততন অযফ ফদনয ভক্কা নয চন্মগ্রে ওনযন ৫৭১ তিষ্ট্ানে। ৪০ ফঙয ফয়ন তততন নফুয়াত রাব 
ওনযন। তাঁয ঈয ওুযঅন নাতমর য়। 

তচফযাআর (অ.) অল্লায ী তননয় তাঁয ওানঙ অনতন। এবানফ অল্লা তাঁনও তক্ষ্া তদনতন। 
ভুাম্যাদ (া.)নও অল্লা তক্ষ্া তদনয় বতযী ওনযতঙনরন মানত তততন ভানফচাততনও যর তেও থ 
ফদঔানত ানযন। ফম নথ ঘরনর অল্লা ঔুত ন, ফটাআ যর থ। ওুযঅনন ফ নথয ওথাআ ফরা 
নয়নঙ। ভুাম্যাদ (া.) তওবানফ ওুযঅন ফভনন ঘরনত নফ তা তননচয চীফনন ারন ওনয ফদতঔনয় 
ফকনঙন। ২৩ ফঙয ধনয ওুযঅন নাতমর নয়নঙ। এআ ২৩ ফঙয তততন ওুযঅন প্রঘায ওনযনঙন, ভানুলনও 
আরানভয তক্ষ্া তদনয়নঙন, এও অল্লায আফাদনতয তদনও অহ্বান ওনযনঙন।  

ফ ভনয় অযফ ফদন ফওান াতন্ত  তনযাত্তা তঙর না। ফরানওযা তফতবন্ন ফকানত্র তফবি তঙর। তাযা 
াভানু ওাযনে ছকো তফফাদ ওযত। এনও যনও ফভনয ফপরত। তচতনত্র ফওনে তনত। তাযা ফহু 
ফদফনদফীয ূচা ওযত। তভথুা ফরত। ায় ভানুনলয ঈয তুাঘায ওযত। নুনও েওাত। অয 
নানা ধযননয ভন্দ ওাচ ওযত।  

ভুাম্যাদ (া.) তানদযনও এও অল্লায আফাদত ওযনত ফরনরন। তততন অল্লানও বয় ওনয ঘরনত 
ফরনরন। তততন ভৃতুুয য ওনরয ওানচয ফম তাফ ফদয়া নফ ফ ফুাানয তওভ ওযনরন। চান্নাত 
 চাান্নাভ ম্পনওভ চানানরন।  

তততন ফরনরন ওর ভানুল ভান, ফওঈ ওানযা ফঘনয় ফঙাট নয়।  

ফায ানথ দয় অঘযনেয তক্ষ্া তদনরন। ফেনদয ম্যান ওযনত  ফঙাটনদয ফে ওযনত ফরনরন। 
ফভয় তু ওথা ফরনত তননদভ তদনরন। যনও াামু ওযনত  নুায়তফঘায ওযনত তঔানরন।  
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এবানফ মা তওঙু ভানুলনও অল্লায ন্তুতষ্ট্য নথ তননয় ফমনত ানয তা তক্ষ্া তদনরন। নননও ভুতরভ 
নরা। ফফতযবাক তাঁয তফনযাতধতা ওযর। ওাযে ভুতরভ নর তাযা তননচয আোভত ঘরনত াযনফ না। 
অনকয ভত তানদয ক্ষ্ভতা, ম্পদ তওঙুআ থাওনফ না।  

তাযা ফযওনভ ফঘষ্ট্া ওযর ভুাম্যাদ (া.) ফমন আরাভ প্রঘায ওযনত না ানযন।  

ভুাম্যাদ (া.) ফননল ভদীনায় তচযত ওযনরন। ফঔানন তততন  তাঁয াাফীযা এওতট ফঙাট্ট 
ভুতরভ যাষ্ট্র প্রততষ্ঠা ওযনরন। ফচনু তাঁনদয ফহু ওষ্ট্  তুাক ওযনত নয়নঙ। যফতভী ১০ ফঙনয 
অযনফয ওাতপয-ভুতযওনদয ানথ তততন  তাঁয াাফীযা ফহু মুদ্ধ ওনযন।  

ফননল অল্লা ভুাম্যাদ(া.) ফও তফচয় ফদন। অযনফ আরাভ প্রতততষ্ঠত য়। ভানচ াতন্ত  
নুায়তফঘায প্রতততষ্ঠত য়। ওুযঅনতবতত্তও তযফায, ভাচ  ফদ কতেত য়।  

ভুাম্যাদ (া.) ভানুনলয চীফননয ওর ফুাানয তওবানফ অল্লায অনদ ভাননত নফ তা ফাস্তনফ ওনয 
ফদঔান।  

অভযা এবানফ তঔনত াতয তওবানফ ওুযঅন ফভনন ঘরনত নফ।  

 ভুাম্যাদ (া.) অল্লায  ফনঘনয় তপ্রয় ফান্দা। অল্লা ওুযঅনন ফনরনঙন তাঁনও নুযে ওযনত। 
তাঁনও ফভনন ঘরনর অল্লা অভানদয বারফানফন। তাঁয ঘতযত্র নে ওুযঅন। থভাৎ ওুযঅনন এওচন 
ভানুলনও ফমভন নত ফরা নয়নঙ, তততন তেও ফতভতন।  

অল্লা তাঁনও াযা দুতনয়ায চনু যভত তানফ াতেনয়নঙন। ওাযে তাঁনও ফভনন ঘরনরআ ওুযঅন ফভনন 
ঘরা নফ, অয তানরআ অভযা চান্নানত ফমনত াযফ।  

অভযা তাঁনও বারফাফ, তাঁনও ফভনন ঘরফ, ততুওায নথভ অল্লায ফান্দা ফ। অভযা তাঁয ঈয ফফত 
ফফত ারাত াে ওযফ, থভাৎ তাঁয চনু দুঅ ওযফ ওাযে অল্লা তননচ তাঁয নফীয ঈয ারাত 
াোন, থভাৎ প্রংা ওনযন। অয অভানদয অনদ তদনয়নঙন ারাত াোনত। এতট ননও য়ানফয 
ওাযে। 
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াাফানদয ভমভাদা 
 

‚অল্লা তাঁনদয ঈয যাচী, তাঁযা অল্লায ঈয যাচী।‛ (ূযা তফা, ৯:১০০) 

মাঁযা অভানদয যাূর ভুাম্যাদ (া.) এঁয াথী তঙনরন, থফা তাঁনও ফদনঔনঙন এফং ভুতরভ তানফ 
ভাযা তকনয়নঙন, তাঁযাআ নরন াাফা।  

তাঁযা তঙনরন ফভনেষ্ঠ ভানফনকাষ্ঠী। যাূর (া.) ফনরনঙন, ‚ফভনেষ্ঠ প্রচন্ম নে অভায প্রচন্ম 
(াাফানদয), তাযয তায নযয প্রচন্ম (তানফই), তাযয তায নযয প্রচন্ম।” (ফুঔাযী) 

ওুযঅননয ফহু অয়ানত তাঁনদয প্রংা ওযা নয়নঙ।  

“ফতাভযাআ নর নফভাত্তভ ঈম্যত, ভানফ চাততয ওরুানেয চনু ফতাভানদয ঈদ্ভফ খটাননা নয়নঙ। 
ফতাভযা ৎওানচয তননদভ ফদনফ, ৎ ওানচ ফাধা ফদনফ এফং অল্লায ঈয ইভান অননফ।”(ূযা 
অনর আভযান, ৩:১১০) 

“অল্লা তাঁনদয ঈয যাচী  তাঁযা অল্লায ঈয যাচী। তততন তাঁনদয চনু ঈদুান বতযী ওনয 
ফযনঔনঙন তঘযওার ফফানয চনু মায তনঘ তদনয় ছযোধাযা প্রফাতত। এটাআ ফনঘনয় ফে াপরু।” 
(ূযা তফা, ৯:১০০) 

তাঁনদয এআ ম্যান  ভমভাদা এচনু ফম তাঁযা যাূরনও (া.) তফশ্বা ওনযতঙনরন, াামু ওনযতঙনরন 
এফং অল্লায ফােী ফও নফভাচ্চ ভমভাদায় প্রতততষ্ঠত ওনযতঙনরন। দ্রৃীননও তাযা ংযক্ষ্ে ওনযনঙন এফং 
অভানদয ওাঙ মভন্ত ফৌঁনঙ তদনয়নঙন চান  ভার তদনয় ংগ্রাভ ওনয।  

াাফাযা ওফীযা  কীযা গুনা ফথনও তনষ্পা তঙনরন না, তওন্তু তানদয গুোফরী  মাফতীয় ওভভ এত 
আঔরাূেভ তঙর ফম ফগুনরা তদনয় তানদয ওর ত্রুতটয ওাপপাযা নয় ফমত। যীয়নতয অওাভ 
ফফাছায ফক্ষ্নত্র এফং যাূনরয (া.) ুন্না  আরাভী তক্ষ্া ফাস্তফায়ননয ফুাানয তাযা তঙনরন 
তনঃনন্দন ফভনেষ্ঠ। তাঁযা ইভানন তঙনরন টর। 

অল্লা ফনরনঙন: ‚তএফ তাযা মতদ ইভান অনন ফতাভানদয ইভান অনায ভত, তনফ তাযা ুথ ানফ। 
অয মতদ ভুঔ তপতযনয় ফনয় তনফ তাযা েওাতযতায় যনয়নঙ। ুতযাং এঔন তানদয চনু অনায ক্ষ্ 
ফথনও অল্লাআ মনথষ্ট্। তততন েফেওাযী, ভাজ্ঞানী।”     (ূযা ফাওাযা, ২:১৩৭) 

আফন ভাঈদ (যা.) ফনরনঙন: ফস্তুত অল্লা তাঁয ফান্দানদয ন্তয যঔ ওনয যাূনরয (া.) ন্তযনও 
ফভনেষ্ঠ তানফ ফনরন এফং তাঁনও তননচয চনু ঙন্দ ওনয যাূর ওনয াোনরন। তাযয তততন 
যাূনরয য যফতভী বার অত্মানদয াাফী ভননানীত ওনযন মাযা যাূনরয ানথ চীফননয নথ রোআ 
ওযনফ। 

যাূনরয (া.) াাফাযা ৎ  তফশ্বাী তঙনরন ফনরআ অভযা যাূনরয ফােী তফওৃত ফস্থায় ফনয়তঙ। 
তাঁনদয ভাধুনভআ অভযা ওুযঅন ফনয়তঙ। তাঁনদয চীফননয নানা খটনায় ওুযঅননয অয়াত নাতমর 
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নয়নঙ। এফ অয়ানতয তক্ষ্া গ্রে, প্রনয়াক  প্রঘানযয ভধু তদনয় তাঁনদয চীফন এতকনয় ফকনঙ।     
 

তাঁনদয ম্বনন্ধ অল্লা ফনরন: ‚ভুতভননদয ওতও অল্লায ানথ ওৃত য়াদা ূযে ওনযনঙ। তানদয ফওঈ 
ফওঈ ভৃতুুফযে ওনযনঙ এফং ফওঈ ফওঈ প্রতীক্ষ্া ওযনঙ। তাযা তানদয ংওল্প ফভানট তযফতভন 
ওনযতন।” (ূযা অমাফ, ৩৩:২৩) 

তাঁনদয প্রতত অভানদয ুধাযো  বারফাা যাঔা ঈতঘৎ। যাূর (া.) ফনরন: ‚ইভাননয তঘহ্ন নে 
অনাযনদয প্রতত বারফাা এফং তনপানওয তঘহ্ন নে অনাযনদয প্রতত তফনদ্রৃলনালে।”                                                                                                                                                                                                             
(ফুঔাযী, ভুতরভ) 

“অভায াাফীনদয কাতর তদ না। মতদ ফতাভানদয ফওঈ হুদ ফভতভ স্বেভ দান ওনয, তনফ তা 
তাঁনদয এওভুতষ্ট্ ফা তায নধভও াদাওায ভান নফ না।” (ফুঔাযী, ভুতরভ) 

অভানদয ঈতঘৎ তাঁদনয গুোফরীয ফুাানয অনরাঘনা ওযা এফং তাঁদনয ওৃত ফওান বুর ফা ভতফতনযাধনয 
তফলনয় নীযফ থাওা।  

ওুযঅন  ুন্নায় াাফানদয ফম ভমভাদায ক্রভতফনুা যনয়নঙ অভযা তানত তফশ্বা ওতয। মাঁযা 
হুদায়তফয়ায তন্ধয ূনফভ অল্লায নথ ঔযঘ ওনয এফং অল্লায চনু মুদ্ধ ওনয, তাঁযা যফতভী 
াাফানদয ঈয প্রাধানুপ্রাপ্ত।  

ভুাতচযনদয অনাযনদয ঈয প্রাধানু ফদয়া নয়নঙ।  

৩১৩ চন ফদযী াাফীয ফুাানয অল্লা তাঅরা ফনরনঙন, ‚তাযা মা ঔুত তাআ ওযনত ানয, তাঁনদয 
গুনা ভাপ ওযা নয়নঙ।”  (ফুঔাযী) 

মাযা ফৃনক্ষ্য তননঘ ফাআয়াত ওনযতঙর (ফাআয়াতুয তযদয়ান) তাযা ফওঈ চাান্নানভ মানফ না। তাঁযা ংঔুায় 
তঙনরন ১৪০০। 

দচন াাফী তঙনরন চান্নানতয ুংফাদ প্রাপ্ত।  

অত-ততযতভচীয এও াান াদীন এননঙ যাূর (া.) ফনরনঙন: ‚আহুদী ম্প্রদায় ৭২ বানক তফবি 
নয়তঙর। অভায ঈম্যত ৭৩ বানক তফবি নফ। তানদয ওনরআ চাান্নানভয অগুনন িরনফ, শুধু তাযা 
ঙাো মাযা অভায এফং াাফাকনেয নুযে ওযনফ।” 

কবীয  তনবুভরবানফ আরাভনও ফফাছায ফুাানয প্রথভ ততন প্রচন্ম এফং মাযা তাঁনদয দাঙ্ক নুযে 
ওনযনঙ, তাযাআ পর। ওুযঅন ফফাছায ফুাানয াাফানদয আচভা/ ঐওুভতু তফশুদ্ধ দতরর তানফ 
কেু - দ্রৃীননও অভানদয ফবানফ নুযে ওযনত নফ ফমবানফ াাফাকে ওনযনঙন।  

তাঁনদয ভত দৃঢ় তফশ্বা থাওনত নফ।  

দ্রৃীনন নতুন অতফষ্কায, ংনমাচন, তফনয়াচন ফথনও দূনয থাওনত নফ।  
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ুন্না ফভনন তননয় াযস্পতযও ভততফনযাধ অল্লা  তাঁয যাূনরয (া.) ওানঙ তপতযনয় তননত নফ। 
(ূযা তনা, ৪:৫৯) 

 

াাফানদয নুযনেয থভ নে তাঁনদয ঘতযনত্রয অনুলতঙ্গও গুোফরী যপ্ত ওযা : 

 ীনও ুনযাুতয ফভনন ফনয়া। 

 চীফননও অতওদা  ী দ্রৃাযা প্রবাতফত ওযা।  

 তচভত আরভনও ফুতিকত  াভতষ্ট্ও চীফনন প্রনয়াক ওযা।  

 নুনও ৎওানচ নুপ্রাতেত ওযা। 

 প্রনতুও ভুতরভনও ঈত্তভওানচ অনদ ফদয়া। 

 অল্লায যাস্তায় ফভাত্মও ফঘষ্ট্া ওযা।   

তাঁযা অনযা মা ওযনতন : 

ফফত ফফত ভৃতুুনও স্ভযে ওযনতন, 

চুরুভওাযীনও ক্ষ্ভা ওযনতন, 

নু ভুতরভনদয ম্যান ওযনতন  তননচনদয ঈয প্রাধানু তদনতন, 

ওনরয ওরুাে ওাভনা ওযনতন, 

আঔরানয ানথ থভাৎ শুধু অল্লায চনুআ আফাদত ওযনতন,  

পযচ ারানতয য তাাজু্জনদয ারাতনও তুন্ত গুরুত্ব তদনতন। 

দুতনয়ায ফঘনয় অতঔযাতনও প্রাধানু তদনতন, 

গুনা  ফওারারূেভ ভানফ ফথনও দূনয থাওনতন।  

তাঁনদয ম্পনওভ অল্লা ফনরন: ‚ভুাম্যাদ অল্লায যাূর এফং তায ঘযকে ওাতপযনদয প্রতত ওনোয, 
তননচনদয ভনধু যস্পয ানুবূততীর। অল্লায নুগ্র  ন্তুতষ্ট্ ওাভনায় অতন তাঁনদয রুওু  
তচদাযত ফদঔনফন। তাঁনদয ভুঔভন্ডনর যনয়নঙ তচদায তঘহ্ন।”(ূযা পাত, ৪৮:২৯) 
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তওয়াভনতয বায়াফতা,চাান্নাভ  চান্নাত 
 

এ তদনতট নে ুনরুত্থাননয তদন, ভনফত য়ায তদন, তফঘানযয তদন, তদ্ধান্ত ফনয়ায তদন, ৃথও 
ওযায তদন, দুঃঔ  নুতানয তদন। 

এ তদন তঙ্গা ফাচাননা নফ, এওতট ভাত্র অয়াচ, এওতট তঘৎওায, অমানফয বনওটু। কবভফতী ঈটনীযা 
নফ ফনতরত, ভানয়যা তানদয তশুনদয দুধান ওযানত বুনর মানফ। অওা বয়ঙ্কযবানফ ওাঁনত 
থাওনফ। অওা ফপনট মানফ এফং ফভনখয ানথ টুওযা টুওযা নয় ঙতেনয় েনফ। অওা অল্লায ডান 
ানত গুতটনয় মানফ এফং অওা  ৃতথফীনত মা তওঙু অনঙ ফ ভূতঙভত নয় েনফ। অওা ঔুনর মানফ 
দযচায ভত। অওা পুটন্ত ফতনরয ভত নফ। তাযাগুতর ঔন মানফ এফং তওঙু তাযা তননব মানফ। ূনমভয 
অনরা তননব মানফ। ভুদ্র নফ কনকনন অগুননয ভত এফং ফওান ফওান ভুদ্র ফপনট মানফ। ফ তদন 
বূতভওম্প নফ -ফভতগুতর প্রঘন্ডবানফ দুরনফ, ভাতট ঘূেভ তফঘূেভ নয় মানফ এফং ৃতথফী তযেত নফ 
অনযও ৃতথফীনত এফং তফশ্বচকত তযফততভত নফ। ৃতথফী ভান ভতরবানফ তফঙাননা থাওনফ। বূতভ 
তায বুন্তনয মা অনঙ তা ফফয ওনয ফপরনফ, ওফযগুনরা ঈরনট মানফ এফং ওফয ফথনও ভানুনলযা 
ুনরুতত্থত নফ। তংস্ম শুযা ভনফত নফ। এটাআ তু তদন এফং ভানুল ফাওায ভত ঙতেনয় থাওনফ। 
ভস্ত ভানফচাতত তবন্ন তবন্ন দনর বাক নয় গ্রয নফ, ভাতানরয ভত। অত্মীয়-স্বচনযা যস্পযনও 
ফদঔনফ- এওচন ভানুল তায অত্মীয়স্বচননয ওাঙ ফথনও ারানফ। ফওান ফনু্ধ ফওান ফনু্ধয ওুর তচজ্ঞাা 
ওযনফ না। ফঔানন ফওান ফনু্ধ ফা ুাতযওাযী থাওনফ না। প্রনতুওনওআ তায ানা ওোয় -কন্ডায় 
তযনাধ ওযা নফ -অভরনাভা ঔুনর ফদয়া নফ এফং প্রনতুনওআ চাননফ ফ তও তননয় এননঙ। 
প্রনতুনওআ ফ ফম বার ফা ভন্দ ওনযনঙ তায মু্যঔীন নফ। এওচন চাননফ ফ তও াভনন াতেনয়নঙ 
অয তও তঙনন ফযনঔ এননঙ। ফঔানন তফঘানযয ফওান বয় থাওনফ না, নুানয়য ভানদনন্ড  ওনভভয 
চনন  -ফম ফওঈ েু তযভাে ৎওাচ ফা ৎওাচ ওযনফ, ফ তা ফদঔনফ। ওর ফকান তফলয় 
যীক্ষ্া ওযা নফ। ওানযা অভরনাভা ডান নত ফদয়া নফ, ওানযা ফদয়া নফ ফাভ ানত। তওঙু 
ফদয়া নফ ফঙন ফথনও। তফশ্বাীনদয চনু ফটা নফ ওতেন তদন, গুরুতয। তাযা তফযাট ানয 
ফফাছা ফন ওযনফ এফং চয ফ ওযায ফওান নুভতত ানফ না। ৎনরাও তায াত ওাভোনফ। 
ভস্ত চানরভনদয তানদয নমাকী  ভূততভ এওতত্রত ওযা নফ। এটা নফ কবীয দুঃঔ, তাা  
নুনাঘনায ানথ বং নয় মায়া। ফমফ ফভনয় তশুনও চীফন্ত ফপ্রাতথত ওযা নয়তঙর, তানদযনও 
প্রশ্ন ওযা নফ। ফনঘনয় বয়ঙ্কয অতঙ্ক - অহ্বানওাযী অহ্বান চানানফ বয়ঙ্কয তচতননয তদনও। ফ 
তদন এ দুতনয়ায চীফননও ভনন নফ এও দতন থফা এও তদননয এও ং। ফওান ফরানওয নু 
ওানযায চনু তওঙু ওযায ক্ষ্ভতা থাওনফ না -তানদয ফওান তি ফা াামুওাযী থাওনফ না। 

তফশ্বাীনদয চনু ফওান বয় থাওনফ না এফং ফ তফশ্বাীযা ঙায়ানত থাওনফ এফং ঘাযান থাওনফ ছেভা 
এফং পরভূর। ফপনযতাযা চাঁওচভনওয ানথ ফননভ অনফন। াঁটুয াে ঈনু্মি থাওনফ এফং 
চান্নাতনও ওানঙ অনা নফ। চাান্নাভনও ওানঙ অনা নফ এফং তানও ঈনু্মি ওযা নফ, মা প্রঘন্ড 
তঔায় িরনফ। তফশ্বাীযা আো ওযনফ তফশ্বাী নয় ফমনত। চাান্নানভয অগুন  - িরন্ত, তঔাভয়, 
বংওাযী। িরন্ত তঔা পুঁনঙ  কচভন ওযনঙ - এয বয়ঙ্কয শ্বা গ্রে ওযা। ওানরা ফধাঁয়ায ঙায়া, 
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এওতট ংওীেভ চায়কা, ফকানন ফস্থাননয চায়কা। এটা অেনয়য চনু তনওৃষ্ট্তভ স্থান -তনঃনন্দন 
তনওৃষ্ট্তভ কন্তফু -াতস্ত রাখফ ওযা নফ না। এও শুব ঘূোন্ত প্রতুাফতভন। অল্লায অগুন, ভানুল এফং 
তিননও তদনয় মা প্রজ্জ্বতরত  তযূেভ, ফরনফ: ‚অনযা তও অনঙ?‛ তানদয চনু মাযা দ্রৃীননও       
ফঔর-তাভাা তননফ তননয়নঙ, তানদয ফায চনু প্রততশ্রুত স্থান। এটা ফুাতত ফদয় না, না এটা 
ওাঈনও ঙানে। তফশ্বাীনদয দনর দনর ফঔানন াোননা নফ - যাধী  চানরভনদয ফঘনা মানফ তঘহ্ন 
তদনয়, তানদযনও তানদয ওানরয াভননয ঘুর ধনয ফটনন তঁঘনে তননয় অা নফ িরন্ত অগুননয 
ভনধু, এওনত্র ৃঙ্খরাফদ্ধ থাওনফ, তওনর ফাঁধা থাওনফ, ফঔানন তাযা থাওনফ তঘযওার। ভৃতুু অনফ 
ওর তদও ফথনও, তফু তাযা ভযনফ না। ফঔানন তাযা ফাঁঘনফ না, ভযনফ না। মঔনআ তাযা ফঔান 
ফথনও ফফয নত ঘাআনফ, তানদযনও তাতেনয় ফপযৎ াোননা নফ। তাযা যক্ষ্াওাযী ানফ না, 
াামুওাযী না। তানদযনও পুটন্ত দুকভন্ধমুি াতন  পুটন্ত কযভ াতন ঔায়াননা নফ -পুটন্ত ছেভা 
ফথনও এনন। এটা তানদয ফনট মা অনঙ ফতওঙুনও কতরনয় ফপরনফ। পুটন্ত ফতনর তানদয ফনট মা 
তওঙু অনঙ ফ পুটনত থাওনফ। ফঔানন তাযা ীতর তওঙুআ ানফ না। াতন এফং ঔাদু তানদয চনু 
তনতলদ্ধ থাওনফ -শুধু ওাঁটামুি তফলাি ঈতদ্ভদআ নফ এওভাত্র ঔাদু - মাকু্কভ ফৃনক্ষ্য। াীনদয ঔাদু। না 
তাযা ানফ ফওান ানীয়, পুটন্ত াতন  ুঁচ ঙাো, মা প্রঘন্ড ফাতা  পুটন্ত াতন ফথনও ঈৎাতযত 
খানয়য ঘা াতন। তানদয ভাথায ঈয াতন োরা নফ, মা তানদয ঘাভো ুতেনয় ফদনফ। তানদয ঘাভো 
ুনে ফকনর অফায ফঔানন নতুন ঘাভো বতযী নয় মানফ। তানদয ফঘাযাগুতরনও অগুননয ঘাযান 
খুতযনয় ফতদনও ফাোননা নফ। তাযা ঘনটয ওাে েনফ এফং অগুন তানদয ফঘাযা ফেনও ফপরনফ। 
তানদয চনু অগুননয ফাাও বতযী নফ, এফং তায ানথ ফরাায ডান্ডা ছুরাননা থাওনফ। তানদয 
অফা নফ চাান্নাভ -ফম অগুননয াতস্তনও তাযা স্বীওায ওযনতা। এটাআ ফটা মানত তাযা নন্দ 
ওযনতা। কবীয দুঃঔ  অপনানয ানথ বং। তাযা ফরনফ, ‘অভযা মতদ শুনতাভ ফা অভানদয 
তফনফওফুতদ্ধ ফুফায ওযতাভ।’ তাযা তানদয ফনতানদয ানথ তফতনওভ তরপ্ত নফ চাান্নানভ। ঈতন চন 
ফপনযতা তায তববাফও  ংযক্ষ্েওাযী নফন। 

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : 

‚ফতাভানদয (ফুফহৃত) অগুননয ঈত্তা চাান্নানভয অগুননয ঈত্তানয ত্তয বানকয এও বাক ভাত্র।‛ 
(ফুঔাযী, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

‚চাান্নাভফাীনদয ভনধু ফনঘনয় চ অমাফ তওয়াভনতয তদনন ঐ ফুতিয নফ, মায দুানয়য অগুনন 
িরন্ত ঙ্গায যাঔা নফ। এনত তায ভাথায ভকচ টকফক ওনয পুটনত থাওনফ, ফমবানফ ওাঁঘ তাভায 
ানত্র টকফক ওনয পুটনত থানও।‛(ফুঔাযী, নু’ভান আফনু ফাীয (যা.) ফথনও ফতেভত) 

 

ুনান ততযতভমীনত অফু দাযদা (যা.) ফথনও ফেভনা ওযা নয়নঙ ফম, ঘযভ কু্ষ্ধায ভয় চাান্নাভফাীনদয 
ফদয়া নফ শুওননা ওাঁটামুি ঔাফায। তানত তানদয কু্ষ্ধা তভটনফ না। এযয তানদয ফদয়া নফ 
অোমুি ঔাফায মা করায় অটনও মানফ। 
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অয তানদয ানীয় তও নফ? ফরাা করাননা ঈত্তপ্ত তযর দাথভ তানদয ান ওযনত ফদয়া নফ। তা 
ভুনঔয ওানঙ তননতআ তানদয ভুঔ ছরন মানফ। ফনট মায়ায ানথ ানথ ফনটয নাতেবুঁতে তঙদ্র নয় 
নে মানফ।  

চাান্নাভফাীযা াাওায ওযনফ, তওন্তু তানদয এআ অতভনানদয ফওান াো তাযা ানফ না। তাযা ভৃতুু 
ঘাআনফ, তওন্তু তানদয ফরা নফ ফঔাননআ থাওনত। 

তাযয তাযা অল্লায ওানঙ পতযয়াদ ওযনফ। তওন্তু অল্লা তানদয ফঔাননআ থাওায পয়ারা ফদনফন। 
এবানফ তাযা তিতঔা, অয ঘযভ দুঃঔ  বংনয ভনধু নে থাওনফ। 

অয চান্নাত, তা নে ফাকান মায াদনদন নদী প্রফাতত। তঘযস্থায়ী ফাকান, ননন্তয ফাকান। অননন্দয 
ফাকান -ফম অনন্দ তঘযস্থায়ী। ফাকান এফং অঙু্গনযয ওুঞ্জ, ফ ধযননয পর ভন মা ঘায়। পর ায়া 
মানফ ানতয নাকানর, পর  ফকাত, ভুযকীয ফকাত, ওাঁটাীন পুর কাঙ এফং ওরাকাঙ, ফভান 
ছেভাধাযা, ারাতফর নানভ ছেভা। ওাায নানভ চান্নানতয নদী। ভদ, স্বে ভধু  দুনধয নদী। 
চানচাতফনরয াতন তভাননা এও ফয়ারা, ফে বততভ ফানায ফয়ারা, রূায ানাত্র এফং স্ফতটনওয 
ফয়ারা, ূক্ষ্ণ  ফভাটা তনরৃয ফুচ ফাাও, ফানা  ভুিা ফাননা ফব্রনরট। তরৃ, ফব্রানওড, ফুচ 
ফাতর াচাননা তফঙানা এফং দাভী ঘভৎওায াতয াতয াচাননা কদী। ফানায় ফফানা তংান এফং 
ঈঁঘুনত যাঔা দাভী াথয। দাভী ওানভট তফতঙনয় যাঔা ুদৃু বফন, প্রস্ত খয, এওতটয ঈয অয এওতট, 
ফঔানন তাযা তঘযওার স্থায়ীবানফ ফা ওযনফ। এও নন্ত ফাকৃ, তংানন এও নযয ভুনঔাভুতঔ 
ফা। তাযা ফঔানন ভৃতুুয স্বাদ গ্রে ওযনফ না; না তানদয ফঔান ফথনও ফমনত ফরা নফ। তানদয 
ন্তয ফথনও ওর খৃো, তংা থফা ওষ্ট্ ভুনঙ ফদয়া নফ। ভস্ত দুঃঔ াতযত নফ এফং ক্লাতন্ত, 
তযেভ ফা তঘন্তায ফওান নুবূতত তানদযনও স্পভ ওযনফ না। না ফঔানন থাওনফ ফওান অখাত, ফনট 
ফুথা, ভাথা ফুথা থফা তফলতক্রয়া। ফঔানন ফওান ায ওথাফাতভা ফা ফওান াূেভ অনরাঘনা থাওনফ 
না, না থাওনফ ফওান ক্ষ্ততওয ওথা ফা তভথুা, তাযা াভুি থাওনফ। ফঔানন তততযি কযভ ফা তীব্র 
ীত ফওানটাআ থাওনফ না। ফঔানন থাওনফ ফঘনা তযতমও, াতন্তনত  তনযাত্তায়। াতন্তয অরয়, ফঔানন 
থাওনফ াতন্তয ম্ভালে এফং ফম ফওঈ ৎওভভ ওযনফ, ফ ফঔানন প্রনফ ওযনফ। মাযা তানদয প্রবুয 
প্রতত তানদয ওতভফু ারন ওনযনঙ। তাযা ফঔানন দনর দনর মানফ এফং তানদয ওানচয প্রততদান 
তানফ তা তাযা ানফ। অল্লা তানদয ঈয ন্তুষ্ট্ এফং তাযা অল্লায ঈয। অভায চান্নাত, নফভাচ্চ 
যভত, নফভাচ্চ াপরু এফং ঘূোন্ত াপরু। তফশ্বাীনদয চনু ফাকান এওতট তফননাদন। ফতদন 
চান্নানতয ফাতন্দাযা অনন্দূেভ ফুাানয ফুস্ত থাওনফ। তাযা ফাকাননয  ছেভায ভানছ থাওনফ এফং 
ফদঔনফ ফপনযতাযা অয তখনয অনঙ, ফভতিভান ফাদানয তনওনট। তাযা মা অওাক্সক্ষ্া ওযনফ 
তাআ ানফ -হুযী, তফত্র নাযীযা, ুযতক্ষ্ত তডম্বদৃ, ফে ফে ুন্দয ফঘানঔয তধওাতযনী।  

তফত্রা স্ত্রী -প্রপুল্লঘতত্ত স্ত্রী; তংানন ফরান তদনয় ফা। ভফয়স্কা, ুওুভাযী তরুেী, ভয ফারও-বৃতুযা 
মাযা ফফায চনু, আতঃস্তত তফতক্ষ্প্ত ভুিায নুায়।  
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যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : ‚অল্লা তাঅরা ফনরন, ‘অতভ অভায ৎওভভীর ফান্দানদয চনু এভন ফ 
তচতন বতযী ওনয ফযনঔতঙ, মা ফওান ফঘাঔ ওঔননা ফদনঔতন, ফওান ওান তায ফেভনা ওঔননা ফাননতন এফং 
ফওান ভানুল তা ধাযো ফা ওল্পনা ওযনত ানযতন।‛ (ফুঔাযী, ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

‚চান্নানত প্রনতুও ভু’তভন ফুতিয চনু এওও এওতট পাঁা ভুিায বতযী তাঁফু থাওনফ।‛ (ফুঔাযী, ভুতরভ, 
অফু ভূা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

‚চান্নানতয াভানু  নকেুতভ চায়কা ভগ্র দুতনয়া এফং এয ভনধু মা তওঙু যনয়নঙ, ফ ফতওঙুয 
ফঘনয় ঈত্তভ।‛ (ফুঔাযী, ার আফনু া’দ াইদী ফথনও ফতেভত) 

ভৃতুুয ভৃতুু 
 

অফু হুযায়যা ফেভনা ওনযন ফম অল্লায যাূর (া.) ফনরনঙন: ‚চান্নানতয তধফাীযা চান্নানত এফং 
চাান্নানভয তধফাীযা চাান্নানভ প্রনফ ওযায য ভৃতুুনও এওতট ফবোয অওানয তননয় অা নফ। 
এতট ফআ ফদয়ানরয ঈয থাওনফ মা চাান্নাভ ফথনও চান্নাতনও ৃথও ওনযনঙ। তঔন ফরা নফ: ‘ফ 
চান্নানতয তধফাীযা!’ শুনন তাযা ভাথা ঈতেনয় অগ্র ওানয তাওানফ। তঔন ফরা নফ: ‘ন 
চাান্নানভয তধফাীযা!’ শুনন তাযা তানদয ুাতযনয অায় তানদয ভাথা তুরনফ। তাযয 
চান্নাতীনদয  চাান্নাভীনদয এবানফ নিাধন ওযা নফ: ‘ফতাভযা তও চান এটা তও?’ তাযা ফাআ ঈত্তয 
ফদনফ: ‘অভযা চাতন, এটা ভৃতুু; মা অভানদয চনু তনধভাতযত।’ তাযয ভৃতুুনও ওাত ওনয শুআনয় ফদয়া 
নফ এফং ফদয়ানরয ঈয চফাআ ওযা নফ। ফনল ফরা নফ; ‘ফ চান্নানতয ফাতন্দাযা, শুধু নন্ত 
চীফন এফং ফওান ভৃতুু নয়। ফ চাান্নানভয ফাতন্দাযা, শুধু নন্ত চীফন এফং অনযা ভৃতুু।” 

“চান্নাতফাীযা চান্নানত প্রনফ ওযায য এওচন ফখালও ফখালো ওযনফ : (ফ চান্নাতফাীকে), 
ফতাভযা চীতফত থাওনফ, অয ওঔননা ভযনফ না, ফতাভযা তঘযওার ুস্থ থাওনফ, অয ওঔননা ুস্থ নফ 
না, ফতাভযা তঘযওার মুফও থাওনফ, ওঔননা ফৃদ্ধ নফ না, ফতাভযা তঘযওার ুনঔ থাওনফ, ওঔননা দুঃঔ-
ওষ্ট্ ানফ না।”(ভুতরভ, অফু াইদ  অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 
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তাওদীনয তফশ্বা 

  
অল্লা ফতওঙু ৃতষ্ট্ ওনযনঙন। বার  ভন্দ ফ অল্লায ৃতষ্ট্, তনফ অভানদয ওানঙ মা ভন্দ ফনর ভনন 
য় ফল মভন্ত তা ভানুনলয চনু বার। অল্লায ৃতষ্ট্নত তননবভচার ভন্দ ফনর তওঙু ফনআ।  

অল্লা তাঁয ূফভজ্ঞান তদনয় ফতওঙুআ চাননন। প্রথনভ তততন ওরভ ৃতষ্ট্ ওনযনঙন, নু ৃতষ্ট্য ৫০ াচায 
ফঙয অনক। তাযয তততন ওরভনও তননদভ তদনয়নঙন ৃতষ্ট্য শুরু ফথনও ফল মভন্ত মা মা খটনফ - ফ 
তরনঔ যাঔনত। অল্লায ওানঙ তা ুযতক্ষ্ত অনঙ। ফটাআ রান ভাপুচ - ুযতক্ষ্ত পরও।  

মা তওঙুআ ৃতথফীনত  অভানদয চীফনন খনট, তা অনকআ তনধভাতযত।  

অল্লা মা ঘান তা য়, মা ঘান না তা য় না। তওন্তু অল্লা অভানদয চাতননয় তদনয়নঙন, ফওানটা তততন 
ঙন্দ ওনযন অয ফওানটা ওনযন না - ফওানটা বার অয ফওানটা ভন্দ। অভানদয স্বাধীনতা তদনয়নঙন 
তননচয আোভত ওাচ ওযায।  

অভযা মা ওযফ ফ নুমায়ী অভানদয তফঘায নফ। বার ওানচয বার পর  ভন্দ ওানচয ভন্দ পর 
নফ। অভযাআ অভানদয ওানচয পরাপনরয চনু দায়ী ফ।  

অভানদয চীফনন বার তওঙু খটনর অভযা অল্লায প্রংা ওযফ, তাঁয প্রতত ওৃতজ্ঞ থাওফ। অয ঔাযা 
তওঙু খটনর ধনয ফনফ এটাআ য়ায তঙর, অল্লা মা ফঘনয়নঙন তাআ খনটনঙ। অল্লায প্রংা ওযফ 
এফং বধমভ ধাযে ওযফ। অল্লায ওানঙ াামু ঘাআফ। 
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তফদ’অত 

 

‚অচ অতভ ফতাভানদয চনু ফতাভানদয দ্রৃীননও তযূেভ ওনয তদরাভ এফং আরাভনও ফতাভানদয 
চনু দ্রৃীন তননফ ভননানীত ওযরাভ।‛(অনর আভযান ৩ : ৮৫) 

অল্লা অভানদয দ্রৃীননও ূেভ ওনয তদনয়নঙন।নওান ওানচ অল্লায ন্তুতষ্ট্ অয ফওান ওানচ 
ন্তুতষ্ট্ তা অভানদয স্পষ্ট্বানফ চানাননা নয়নঙ।তায ভানন নরা আরানভ ওুযঅন অয ুন্নায 
ফাআনয নতুন ওনয অভযা ফওাননা আফাদাত ঘারু ওযনত াতয না।নতুন ওনয ঘারু ওযনর ফটা য় 
তফদ’অত। 

তফদ’অত র নতুন তওঙু অতফষ্কায,মা অনক তঙনরা না। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়া াল্লাভ 
এয ভয় তঙর না,াাফীনদয ভয় তঙর না,ওুযঅন ফা াদীন ফওাথা ফম ওানচয ফওাননা তস্তত্ব 
ফনআ।এভন ওাচ মঔন ভানুল আফাদাত ভনন ওনয তঔন তা য় তফদ’অত।অফায যাূরুল্লা (া.) 
ওনযনঙন এভন আফাদাত তায ফদঔাননা নথ না ওনয নু ফওাননা বানফ ওযা 
তফদ’অত।তফদ’অনতয তফযীত ে র ুন্নাত।যাূর(া.) মা ওনযনঙন,ফমবানফ ওনযনঙন 
াধাযেবানফ ফটাআ ুন্নাত। 

ভানুল তফদ’অত ওনয ায়ানফয অায়,থঘ তা র আরানভ ননও ফে া।দ্রৃীননয ভনধু 
তফদ’অত ুনযাটাআ া,এয ভনধু বানরা তওঙুআ ফনআ।নফী াল্লাল্লাহু অরাআত য়াল্লাভ তাঁয এও 
ঔুতফায় ফনরনঙন: 

‚তনশ্চয়আ নফভাত্তভ ফােী অল্লায তওতাফ এফং নফভাত্তভ অদভ ভুাম্যনদয অদভ। অয ফনঘনয় 
তনওৃষ্ট্ তফলয় র (দ্রৃীননয ভনধু) নফ ঈদ্ভাতফত তফলয়। অয নফ ঈদ্ভাতফত প্রনতুও তফলয় তফদ’অত 
এফং প্রনতুও তফদ’অত র ভ্রষ্ট্তা এফং প্রনতুও ভ্রষ্ট্তায তযোভ চাান্নাভ।”(ভুতরভ) 

অভযা অল্লায ওানঙ ায়ানফয অায় আফাদাত ওতয।নওান ওানচ ায়াফ অনঙ,ফওান ওানচ 
ফনআ তা তও অভযা ভাথা ঔাতটনয় ফফয ওযনত াতয? 

ওঔন না! ফযং আফাদাত ওী চাননত অভানদয ওুযঅন অয াদীনয ওানঙ ফমনত য়।মঔন 
ভানুল তননচযা ভনকোবানফ,স্বনেয ভাধুনভ,তবজ্ঞতা ফথনও,ফে অনরনভয অভর ফথনও ফওাননা 
ওানচয পতমরত,ংঔুা,দ্ধতত,ভয়,স্থান আতুাতদ অতফষ্কায ওনয তঔন তা য় তফদ’অত।ফমভন ফওঈ 
মতদ ফনর, ‚অতভ স্বনে ফদনঔতঙ যাূরুল্লা (া.) অভানও ফনরনঙন,প্রতততদন এও াচায ফায দরুদ 
েনর তাঁনও ফওঈ স্বনে ফদঔনত ানফ।” 

মতদ দরুদ ো এওটা বানরা ওাচ,তওন্তু প্রতততদন এও াচায ফায দরুদ োয পতমরত স্বনে 
ফনর নফ না,তা ওুযঅন অয াদীন থাওনত নফ।অয ফদঔনত নফ যাূরুল্লা(া) এফং তায 
াাফীযা এবানফ অভর ওনযনঙন তওনা। 

অফায ফওঈ মতদ াদীনয নানভ ফাননায়াট ওথা ফা তুতধও দুফভর াদী ফথনও ফওাননা ওাচনও 
আফাদাত বানফ,তানর ফটা তফদ’অত।এওাযনে নফ ফভযাচ ঈরনক্ষ্ু অরাদাবানফ নাভাচ ো  
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তফদ’অত।নফ ফযানতয যানত ননও ভানুল এও যাওাত নাভাচ নে—ফটা তফদ’অত।এগুনরা 
ভানুল াতদনয নানভ তফতবন্ন ফাননায়াট,তভথুা ওথা ফথনও ংগ্র ওনযনঙ। 

এভন ননও ওাচ যাূর(া.),াাফীকে,তানফয়ীকে ঘাআনরআ ওযনত াযনতন।তাযা ফম ফওাননা 
বানরা ওাচ ওযনত অভানদয ফঘনয় ফফত ঈৎাী তঙনরন।তাআ তাযাআ মঔন এধযননয ওাচ 
ওনযনতন,তাআ এগুনরা ফুআ তফদ’অত।এওাযনে যাূর(া.) ী াতদন ফওান ওানচ ায়াফ 
অনঙ ফনর অভানদয চানানর অভযা ফটা ায়ানফয চনু ওযফ।যাূর(া.) ফমবানফ ওনযনঙন 
অভযা ফবানফ ওযফ। 

প্রতততদন ারাত াঁঘ য়াি।অভযা ঘাআনরআ এও য়াি ওভ ফফত ওযনত াতয না।অফায 
অল্লায তধও তপ্রয় য়া মানফ ফবনফ অভযা আফাদানত ফাোফাতে ওযনত াতয না।নমভন 
যাূর(া.) যানত খুভানতন,অফায তওঙু ং তাাজু্জদ েনতন।অভযা মতদ বাতফ,াযা যাত 
তাাজু্জদ নে ওাতটনয় তদফ,তানর ফফত ায়াফ—এভনটা র ফাোফাতে।এটা তফদ’অত। 

ফমফ ওাচ ভুতরভনদয তফশ্বা,প্রথা ফথনও এননঙ অভানদয চনু ফগুনরা তফদ’অত।ফমভন: 
অভানদয ঈৎফ ফঙনয দুতট-ফওফর দুআ ইদ।এয ফাআনয ভা তদফ,ফাফা তদফ,চন্মতদন,নফফলভ 
আতুাতদ ভুতরভনদয প্রথা।অভযা এফ ফথনও দূনয থাওফ। 

তাআ ফনর ফমনওাননা নতুন ওাচআ তফদ’অত নয়।অভযা কাতেনত ঘতে,কাতেনত ঘোয ওথা ফতা 
ওুযঅন াদীনয ফওাথা ফনআ!তওন্তু এটা তফদ’অত নফ না।ওাযে অভযা কাতেনত ায়ানফয চনু 
ঘতে না।নমফ ওাচ অভযা াধাযে চীফননয ং তননফ ওতয,অরাদা পতচরত অনঙ ফবনফ ফা 
আফাদাত ভনন ওনয ওতয না ফগুনরানও তফদ’অত ফরা মানফ না। 

তফদ’অত র এভন ওাচ ফমচনু যাূর (া.) ানযয ভানে এআ যাধীনদয তাতেনয় 
তদনফন।যাুরূল্লা (া.) ফনরন- 

‚অতভ ফতাভানদয অনক াঈনম (ওাঈানয) তকনয় ফতাভানদয চনু নক্ষ্া ওযফ। ফম অভায ওানঙ  

মানফ ফ (াঈম) ফথনও ান ওযনফ, অয ফম ান ওযনফ ফ অয ওঔননা তাাতভ নফ না। 
ননও ভানুল অভায ওানঙ (াঈনম াতন াননয চনু) অনফ, মানদযনও অতভ তঘননত াযফ এফং 
তাযা অভানও তঘননত াযনফ, তওন্তু তানদযনও অভায ওানঙ অনত ফদয়া নফ না, ফাধা ফদয়া 
নফ। অতভ ফরফ : এযা ফতা অভাযআ ঈম্যত। তঔন ঈত্তনয ফরা নফ : অতন চাননন না, এযা 
অনায নয ওী-ফ নফ ঈদ্ভাফন ওনযতঙর।তঔন অতভ ফরফ: মাযা অভায নয তযফততভত ওনযনঙ 
তাযা দূয নয় মাও, তাযা দূয নয় মাও!‛ (ফুঔাযী  ভুতরভ) 

এটা এভন ওাচ ফমচনু এওচন তাফা ফথনও ফতিত য়,অল্লা তানও ক্ষ্ভা ওনযন না।ওাযে ফম 
তফদ’অত ওনয ফ বানফ ফ ঔুফ বানরা ওাচ ওযনঙ,তাআ ফ তাফা ওনয না। অনা (যা.) ফনরন, 
যাুরূল্লা(া.) ফরনঙন: 

‚তনশ্চয় অল্লা তা’অরা প্রনতুও তফদ’অতীয চনু তফায দযচা ফন্ধ ওনয তদনয়নঙন, মতক্ষ্ে না 
ফ তায তফদ’অত তুাক ওনয।” 
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অল্লা তফদ’অতী ফুতিয তফদ’অতনও ওফুর ওনযন না।যাূরুল্লা(া.) ফনরন- 

“অভানদয ওভভ মা নয় এভন ফওাননা ওভভ মতদ ফওাননা ভানুল ওনয তানর তায ওভভ প্রতুাঔুাত 
নফ (অল্লায তনওট ওফুর নফ না)‛ (ভুতরভ) 

তফদ’অত ফথনও ফাঁঘনত নর অভানদয যাূরুল্লা(া.) এয আফাদাতগুনরা চাননত নফ।অভযা 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআত য়া াল্লাভ ওী আফাদাত ওযনতন চানফ,তততন ওীবানফ তা ওযনতন তা 
চানফ।এয ফাআনয ফওাননা ওাচনও আফাদাত বাফনফা না।তাঁয ফদঔাননা থ ঙাো নু নথ অল্লায 
ন্তুতষ্ট্ ঔুঁচফ না। 
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বানরা ওাচ  ভন্দ ওাচ 
 

বার ওাচ ফগুনরাআ, মা অল্লানও ঔুী ওনয এফং ভন্দ ওাচ ফটাআ, মা অল্লানও ঔুী ওনয। 

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন :  

“অভানও অভায ঈম্যানতয বার  ভন্দ ওাচ ম্পনওভ চানাননা নয়নঙ। তানত অতভ ফদঔতঙ ফম, 
থ ফথনও ওষ্ট্দায়ও ফস্তু তযনয় ফদয়া বার ওানচয ন্তবুভি।” (ভুতরভ, অফু মায (যা.) ওতৃভও 
ফতেভত) 

“ফওান বার ওাচনও ফনরা ওনযা না, মতদ তা ফতাভায বাআনয়য ানথ াতভুনঔ ফদঔা ওযা 
য়।” (ভুতরভ, অফু মায (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

“ূনমভাদয় য় এভন প্রতততট তদনআ ভানুনলয যীনযয প্রতততট গ্রতন্থয ঈয াদাওা য়াতচফ য়। 
তুতভ দুচননয ভনধু ফম আনাপ ফা নুায়তফঘায ওয তা াদাওা। তুতভ ভানুলনও ফানন তুনর তদনয়, 
থফা তায ঈয অফাফত্র তুনর তদনয় ফম াামু ওয, তা াদাওা। বার ওথা ফরা াদাওা। 
ারানতয চনু মায়ায ভয় ফতাভায প্রতততট দনক্ষ্ াদাওা। যাস্তা ফথনও তুতভ ফম ওষ্ট্দায়ও ফস্তু 
তযনয় ফপর, তা াদাওা।” (ফুঔাযী, ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

যাূরুল্লা (া.) অনযা ফনরনঙন : 

“তুতভ ফমঔাননআ থাও অল্লানও বয় ওয এফং ভন্দ ওানচয যযআ ৎওাচ ওয। তানর বার 
ওাচ ভন্দ ওাচনও ভুনঙ ফদনফ। অয ভানুনলয ানথ দ্রৃুফায ওয।” (ততযতভমী, াান াদী, 
অফু মায  ভুয়াম আফনন চাফার (যা.) ফথনও ফতেভত) 

এঔানন প্রথনভ অল্লায তধওানযয ওথা ফরা নয়নঙ অল্লানও বয় ওনয তাঁয আফাদত ওযনত 
নফ। তাযয ফরা নে ফম, অভযা মতদ ওঔননা ফওান ভন্দ ওাচ ওনয ফপতর, তানর ানথ ানথ 
ফমন ফওান বার ওাচ ওতয, তানর ফআ ভন্দ ওানচয গুনা তভতটনয় ফদয়া নফ। ফঙাটঔাট ফওান 
বার ওাচনওআ অভযা তুে ভনন ওযনফা না।  

এযয ফান্দায তধওায ফা নু ভানুনলয তধওানযয ওথা ফরা নয়নঙ। প্রনতুও ভানুলআ এনও 
নযয ানথ তফতবন্ন ম্পনওভ চতেত থানও। প্রতততট ম্পনওভয ফক্ষ্নত্র তধওায  দাতয়ত্ব যনয়নঙ। 
ভানুনলয ানথ বার ফুফায ওযা  তানদয তধওানযয ফুাানয নঘতন য়া তুন্ত প্রনয়াচন। 

ততা-ভাতায ানথ বার ফুফাযনও এত গুরুত্ব ফদয়া নয়নঙ ফম, ততা-ভাতা মতদ ওাতপয-ভুতযও 
য়, তফু তানদয ফফামত্ন  তানদয ানথ ফৌচনুূেভ অঘযে ওযনত নফ। 

ততাভাতানও ওষ্ট্ ফদয়া ফনঘনয় ভাযাত্মও ততনতট গুনানয এওতট ফনর ফেভনা ওযা নয়নঙ 
(ফুঔাযী, ভুতরভ, অফু ফাওযা নুপাআ আফনুর াতয (যা.) ফথনও ফতেভত)। 

অত্মীয়তায ম্পওভ ফচায় যাঔা  ভুতরভনদয াযস্পতযও ভ্রাতৃত্ব। 
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যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : 

“ফম ফুতি অল্লা যওানরয প্রতত ইভান যানঔ, ফ ফমন অত্মীয়তায ম্পওভ ফচায় যানঔ।” 
(ফুঔাযী, ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

“প্রনতুও ভুতরভ য ভুতরনভয বাআ। ফ ওঔননা তায ঈয তুাঘায ওযনফ না, তানও ত্রুয 
ানত ধতযনয় ফদনফ না। ফওঈ মতদ তায ভুতরভ বাআনয়য মা তওঙু প্রনয়াচন তা ূযে ওযনত ফঘষ্ট্া 
ওনয, অল্লায তায দযওানযয ভয় তায বাফ তভতটনয় ফদনফন। ফম ওানযা ফওান ুতফধা ফা 
তফদ দূয ওনয ফদয়, অল্লা এয ফদনর তওয়াভনতয তদন তায ওষ্ট্  তফনদয তওঙু ং দূয ওনয 
ফদনফন।”(ফুঔাযী, ভুতরভ, আফনন ভয (যা.) ফথনও ফতেভত) 

“এও ভুতরনভয ঈয য ভুতরনভয াঁঘতট ও অনঙ। ারানভয চফাফ ফদয়া, রুিনও ফদঔনত 
মায়া, চানামায় ংগ্রে ওযা, দায়াত ওফুর ওযা এফং াঁতঘয চফাফ ফদয়া (থভাৎ 
আয়াযাভুওাল্লা ফরা)।”  

(ফুঔাযী, ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

“ভুতরভ ফআ ফুতি, মায ভুনঔয  ানতয তনষ্ট্ ফথনও নু ভুতরভ তনযানদ থানও।” 
(ফুঔাযী, ভুতরভ, অফদুল্লা আফনন অভয (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

“ফম তায ভুতরভ বাআনয়য ফওান ফদাল ফকান যানঔ, অল্লায তওয়াভনতয তদন তায ফদাল ফকান 
যাঔনফন।” (ফুঔাযী, ভুতরভ, আফনন ভয (যা.) ফথনও ফতেভত) 

এআ াদীগুতর ফথনও অভযা তও তঔরাভ? 

অভানদয মাযা অত্মীয়স্বচন, তানদয প্রতত অভানদয তওঙু দাতয়ত্ব যনয়নঙ, মা অল্লা অভানদয চনু 
তনধভাযে ওনযনঙন, অয নু ভুতরভ  প্রততনফীনদয প্রতত। ফগুতর ারন ওযা অভানদয চনু 
ঔুফআ চরুযী। 

অভানদয ফরা নে : অভযা ফমন ওনর তভনরতভন থাতও, তফনদ-অনদ  প্রনয়াচনন ফাআ 
ফাআনও াামু ওতয, ওাঈনও ফমন ওষ্ট্ না তদআ, ফা ওটু ওথা না ফতর, ওানযা ফদাল ফমন ফনর না 
ফফোআ, ুস্থ নর ফমন ফদঔনত মাআ  ফফামত্ন ওতয।  

তানর অভযা ফমভন দুতনয়ানত বার থাওফ, অতঔযানত অল্লা এয চনু অভানদয ওষ্ট্ দূয 
ওযনফন। 

তাঙাো, ফম ফওান ভানুনলয ান প্রনয়াচনন অভানদয দাঁোনত নফ  ফঔাঁচঔফয তননত নফ, 
তানত অল্লা ঔুফআ ঔুী ন। 

যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : 
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“ভান  যাক্রভারী অল্লা তওয়াভনতয তদন ফরনফন, ফ অদভ ন্তান! অতভ ফযাকাক্রান্ত 
তঙরাভ, তুতভ অভানও ফদঔনত মাতন। ফান্দা ফরনফ, ফ অভায প্রততারও! অতভ ফওভন ওনয 
অনায ফযানকয ঔফয তননত ফমতাভ, অতন ফম তফশ্বচাাননয প্রবু? তততন ফরনফন, তুতভ তও চাননত 
না ফম অভায ভুও ফান্দা ফযাকাক্রান্ত তঙর? তুতভ তানও ফদঔনত মাতন। তুতভ তও চাননত না, তুতভ 
মতদ তায ফঔাঁচঔফয তননত ফমনত, তানর অভানও তায ওানঙ ফনত?  

ফ অদভ ন্তান! অতভ ফতাভায ওানঙ ঔাফায ফঘনয়তঙরাভ তওন্তু তুতভ অভানও ঔাফায দাতন। ফান্দা 
ফরনফ, ফ অভায প্রততারও! অতভ ফওভন ওনয অনানও ঔায়াতাভ, অতন ফম ভগ্র 
তফশ্বচাাননয ভাতরও  প্রততারও? অল্লা ফরনফন, তুতভ তও চাননত না, তুতভ মতদ তানও ঔাফায 
ঔায়ানত, তানর অভায ওাঙ ফথনও তা ফনয় ফমনত? 

ফ অদভ ন্তান! অতভ ফতাভায ওানঙ াতন ফঘনয়তঙরাভ, তওন্তু তুতভ অভানও ান ওযাতন। ফান্দা 
ফরনফ, ফ অভায প্রততারও! অতভ ফওভন ওনয অনানও ান ওযাতাভ, অতন ফম ভগ্র 
তফশ্বচাাননয ভাতরও  প্রবু? অল্লা ফরনফন, অভায ভুও ফান্দা ফতাভায ওানঙ াতন ফঘনয়তঙর, 
তুতভ তানও ান ওযাতন। তুতভ তও চাননত না, তুতভ মতদ তানও াতন ান ওযানত, তানর অভায 
ওাঙ ফথনও তা ফনত?‛(ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ফথনও ফতেভত) 

ফযাকীয ফফা ওযা, বুিনও ঔাফায ঔায়াননা  াতন ান ওযাননায চনু অল্লায ওানঙ ননও 
য়াফ যনয়নঙ। অয ফযাকীয ফফা অভানদযনও অল্লায অয ওানঙয ভানুল ফাতননয় ফদয়।  

ফেনদয ম্যান ওযা, ওাঈনও তংা না ওযা : 

অভানদয নফী (া.) ফনরনঙন : 

“ফম ফরাও অভানদয ফঙাটনদয দয়া  ফে ওনয না এফং অভানদয ফেনদয ম্যান  ভমভাদা 
ওনয না, ফ অভানদয ন্তবুভি নয় (থভাৎ ফ ভুতরভনদয দনরয নয়)।” (অফু দাঈদ, ততযতভমী, 
অভয আফনন শুঅআফ (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

তংা : তংায থভ নে ফওান ফুতিনও অল্লা ফম তনয়াভত ফা নুগ্রম দান ওনযনঙন, তায বং 
ওাভনা ওযা। তা দুতনয়ায তনয়াভত নত ানয ফা দ্রৃীননয তনয়াভত নত ানয। 

 

নফী (া.) ফনরনঙন : 

“ফতাভযা তংা ফথনও দূনয থাও। ফওননা তংা ভানুনলয বার গুেগুনরা এভনবানফ বং ওনয 
ফদয়, ফমভনবানফ অগুন শুওননা ওাে ফা খানও ঙাআ ওনয ফপনর।” (অফু দাঈদ, অফু হুযায়যা 
(যা.) ফথনও ফতেভত) 

“ফতাভযা মথা ধাযো ওযা ফথনও তফযত থাও। ফওননা মথা ধাযো ফালে ওযা ফনঘনয় ফে 
তভথুা ওথা। ভানুনলয তঙদ্রানিলে ওনযা না, যস্পনযয ত্রুতট ঔুঁচনত ফরনক ফম না, প্রততনমাতকতা 
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ওনযা না, যস্পয তংা ওনযা না, ফমাকানমাক ফন্ধ ওনয তদ না। ফ অল্লায ফান্দাযা! যস্পয 
বাআ বাআ নয় থাও, ফমবানফ তততন ফতাভানদয হুওুভ ওনযনঙন। এও ভুতরভ য ভুতরনভয বাআ। 
ফ তায ঈয চুরুভ ওযনত ানয না, তানও রাতিত ওযনত ানয না এফং ফজ্ঞা ওযনত ানয 
না। তাওয়া  অল্লাবীতত এঔানন। এআ ফনর তততন তাঁয ফুনওয তদনও আাযা ওনযন। ফওান 
ফুতিয ঔাযা য়ায চনু এটাআ মনথষ্ট্ ফম, ফ তায ভুতরভ বাআনও ফনরা ফা খৃো ওনয। 
প্রনতুও ভুতরনভয চনু য ভুতরনভয যি, ভান-ভমভাদা  ধন-ম্পদ যে ওযা াযাভ। অল্লা 
অভানদয যীয  ফঘাযায তদনও তাওানফন না, ফযং ফতাভানদয ন্তয  ওামভওরানয প্রতত 
তাওানফন।” (ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত, ফুঔাযীনত এয তধওাং ফতেভত অনঙ) 

ভানুল  শু-াতঔয প্রতত দয়া  বার ফুফায :  

“ফম ভানুনলয প্রতত দয়া ওনয না, অল্লা তানও দয়া ওনযন না।” (ফুঔাযী, ভুতরভ) 

অভযা ওানদয প্রতত দয়া ওযনফা? অভানদয ানথ মাযা থানও, ফমভন, আয়াততভ, খনযয ওানচয 
ফরাওচন এফং অভানদয অন-ানয ওনরয প্রতত। অল্লানও ঔুী ওযায চনু ফওঈ মতদ 
আয়াততনভয ভাথায় াত ফুরায়, তনফ তানও তায ঘুনরয তানফ ওরুাে ফদয়া নফ ফনর ফরা নয়নঙ 
(অভাদ, ততযতভমী, অফু ঈভাভা (যা.) ওতৃভও ফতেভত)। অয বৃনতুয যাধ ফায ফায ভাপ ওনয 
তদনত ফরা নয়নঙ, এভনতও ৭০ ফায যাধ ওযনর (অফু দাঈদ, আফনন ভয (যা.) ফথনও 
ফতেভত)। 

এ ধযননয ফঙাটঔাট বার ওানচয ভধু তদনয় অভযা অল্লায ওাঙ ফথনও তফযাট ুযস্কায ফনত 
াতয। 

অভানদযনও এভনতও শু-াতঔয প্রতত দয়া ফদঔানত ফরা নয়নঙ। 

“এওতট ফরাও যাস্তায ঈয তদনয় মায়ায ভয় এওতট ওাঁটা কানঙয ডার নথয ঈয ফথনও 
তযনয় তদর। পনর অল্লা তায ঈয দয়া ওযনরন এফং তানও ভাপ ওনয তদনরন।” (ফুঔাযী, 
ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

ফুঔাযী  ভুতরভ অফু হুযায়যা (যা.) যাূরুল্লা (া.) এয ওাঙ ফথনও এও ফুতিয ওথা ফেভনা 
ওনযনঙন, ফম এওতট তাাতভ ওুওুযনও ওুয়া ফথনও াতন তুনর ান ওতযনয়তঙর। এ ওানচয চনু 
অল্লা তায ঈয যভ ওযনরন এফং তায গুনা ভাপ ওনয তদনরন। 

ফুঔাযী  ভুতরনভ আফনন ভয (যা.) ফথনও ফতেভত। তততন ফনরন, এও পনয অভযা যাূরুল্লা 
(া.) এয ানথ তঙরাভ। তততন তাঁয প্রনয়াচন ূেভ ওযনত ফকনরন। অভযা দুতট ফাচ্চা রার যনগয 
এওতট ফঙাট াতঔ ফদঔনত ফনয় ফাচ্চা দুনটা ধনয অনরাভ। ভা াতঔটা এন ভাতটনত ফট রাতকনয় 
তায ডানা দুতট ছাটানত রাকনরা। নফী (া.) ফরনরন : ফও এয ফাচ্চা ধনয এনন এনও বয় 
ফদতঔনয়নঙ? ফাচ্চা দুনটানও ফযনঔ এনা।” (অফু দাঈদ) 
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নফী আঈনু (অ.) এযঁ ওাতনী - (অল্লায তদনও তপনয অা) 
 

অল্লা তাঁয ফান্দানদয ঔুফআ বারফানন। ভানুলনও চান্নানতয থ ফদঔাননায চনু অল্লা ফহু নফী-যাূর 
াতেনয়নঙন। তাঁনদযআ এওচন নরন আঈনু আফনু ভাত্তা (অ.)। 

অল্লা তাঁনও তাঁয চাততয ভধু ফথনও নফী তানফ ফফনঙ তননয়নঙন। আঈনু  তাঁয চাতত ফম নকনয 
ফা ওযনতন, তায নাভ তঙর তনননবা। এতট তঙর আযানও। আঈনু তাঁয ফরাওনদয আরাভ ম্পনওভ তক্ষ্া 
তদনতন, তততন তানদযনও শুধুভাত্র এও অল্লায আফাদত ওযনত ফরনতন। তততন তানদয বার ওাচ ওযনত 
ফরনতন, ফমফ ওাচ অল্লানও ঔুত ওযনফ। অয ঔাযা ওাচ ওযনত তননলধ ওযনতন মা অল্লা 
ঙন্দ ওনযন এফং াতস্ত ফদন। 

তানদযনও তততন শুনানতন ফম বার ওানচয ুযষ্কায চান্নাত, অয ঔাযা ওানচয াতস্ত চাান্নাভ। 

তওন্তু তাঁয চাততয ফরানওযা তাঁনও ভানর না। 

তততন তানদয তওভ ওনয তদনরন ফম অল্লানও না ভানায চনু এফং দুতনয়ানত মা ঔুত ওযায চনু 
তানদয ঈয অল্লায অমাফ ফননভ অনফ। ততনতদন নযআ শুরু নফ অমাফ। 

তফু তাযা তাঁয ওথা তফশ্বা ওযর না, তাঁনও ফুঙ্গ, ঈা ওযনত থাওর।  

আঈনু (অ.) তানদয ঈয যাক ওনয তনননবা য ফঙনে ঘনর ফকনরন। তততন অল্লায নুভতত ঙাোআ 
ঘনর ফকনরন।  

ভুনদ্রয তীনয তততন এওতট চাাচ ফদঔনত ফনয় তানত ঈেনরন। চাাচতট মাত্রা শুরু ওযায যআ প্রফর 
ছে ফআনত শুরু ওযর।  

াকনযয ঈথার াথার ফেঈনয় চাাচতট দুরনত রাকর। এআ ফুতছ ডুনফ মায়-ফতটয অনযাীযা বয় ফনয় 
ফকর। তাযা তানদয তচতনত্র ঙুঁনে ফপনর তদর মানত চাাচতট ারওা নয় ফবন থানও। তানত ওাচ 
নরা না।  

ফনল তাযা তেও ওযর এওচননও াকনয ফপনর ফদনফ, তানত মতদ চাাচতট ারওা নয়  ফবন থানও। 
রটাযী ওযা নরা, যয ওনয়ওফায। প্রততফাযআ আঈনুনয নাভ ঈের। 

আঈনুনও ফপনর ফদয়া নরা াকনয। অয ভস্ত ফে এও তততভ এন তাঁনও তকনর ফপরনরা।  

অল্লায হুওুনভ ভানঙয ফনট তাঁয ফওান ক্ষ্তত নরা না। ফঔানন ভানঙয ফনটয ন্ধওানয, তবচা 
ুাঁতুাঁনত ফস্থায় তততন ফুছনত াযনরন ফম তততন ঔুফ ফে বুর ওনযনঙন, গুনা ওনযনঙন।  

তাঁয ঈতঘৎ তঙর তাঁয চাততয ভানুলনদয ফুাানয অয বধমভ ধযা।  

তাঁয ঈতঘৎ তঙর অল্লায নুভততয নক্ষ্া ওযা।  
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তততন নুতপ্ত নয় তফা ওযনরন, ভাপ ঘাআনরন।  

অল্লায ওানঙ দুঅ ওযনরন: 

‚তুতভ ঙাো অয ফওান আরা ফনআ, তুতভ তফত্র। তনশ্চয়আ অতভ তননচয ঈয চুরুভ ওনযতঙ।‛ (ূযা 
অতম্বয়া: ৮৭) 

অল্লা তাঁয দুঅ শুননরন, তততন ফতওঙু শুননন। তাঁয হুওুনভ তততভ ভাঙতট আঈনুনও ভুনদ্রয তীনয 
ঈকনয ফপরনরা। 

তঔন তততন ঔুফআ ুস্থ।  

অল্লায অনদন এওতট রাঈ কাঙ চন্মানরা, রাঈনয়য াতায ঙায়ায় আঈনু শুনয় থাওনতন, অয এয 
পর ফঔনতন। মঔন তততন ুস্থ নরন, তনননবায তদনও মাত্রা শুরু ওযনরন।  

মঔন আঈনু তনননবা ফঙনে ঘনর তকনয়তঙনরন, প্রফর ফাতা ফআনত শুরু ওযর। নকনযয ফরানওযা তঔন 
বয় ফনয় ফকর। ফুছনত াযনরা আঈনু তু নফী, ততুআ অল্লায াতস্ত ফননভ অনফ তানদয ঈয।  

তাযা ওনর তভনর অল্লায ওানঙ ওান্নাওাতট ওযনরা, তানদয গুনানয চনু তফা ওযনরা, দুঅ ওযনরা 
াতস্ত ভাপ ওযায চনু।  

অল্লা তাঁয ফান্দানদয প্রতত ননও দয়ারু, ননও ক্ষ্ভাীর। তততন তানদয ভাপ ওনয তদনরন, ছে ফথনভ 
ফকর।  

আঈনু মঔন তপনয এনরন তনননবায়, তাযা তাঁনও অননন্দয ানথ বুথভনা চানানরা। 

তততন তানদয ভানছ অফায আরাভ প্রঘায ওযনত রাকনরন। ংঔুায় তাযা তঙর এও রানঔয ওাঙাওাতঙ। 
ফমনতু তাযা ইভান এননতঙর, অল্লা তানদয অনযা তওঙুতদন চীফন ঈনবানকয ুনমাক তদনরন। 
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অদভ: প্রথভ ভানুল প্রথভ নফী 
 

ননও ননও অনক অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা ফুচ-ুাভর কাঙারায় বযা অভানদয এআ 
দুতনয়ানও ফানানরন। ফানানরন নানা ধযননয শু-াঔী, াাে, ছযো, নদী, াকয। এআ দুতনয়ায ফাআনয 
মা তওঙু অওান যনয়নঙ:ূমভ, ঘাঁদ, গ্র, তাযা-ফআ তাঁয বতযী। মঔন এফ তওঙু তঙর না, তঔন 
এওভাত্র তততনআ তঙনরন। তততন মঔন তওঙু আো ওনযন, শুধু ফনরন ‘’, অয তা নয় মায়। ওর তি 
 ক্ষ্ভতা শুধু তাঁযআ। 

ভারাআওা ফা ফপনযতাযা অল্লায অনযও ৃতষ্ট্। তাযা নূনযয বতযী। নূয থভ অনরা। ফপনযতাযা 
ফভয় অল্লায ওথা ফভনন ঘনরন। অল্লায তাফী ওনযন, প্রংা ওনযন, অল্লায ফেষ্ঠত্ব ফখালো 
ওনযন। তাযা ফনরন, 

ুফানাল্লাহু -অল্লাআ তফত্র, 

অরাভদুতরল্লা - ভস্ত প্রংা অল্লাযআ, 

অল্লাহু অওফায -অল্লা ভান। 

তিন চাততনও অল্লা বতযী ওযনরন অগুন তদনয়, তানদযনও াোনরন দুতনয়ায়। তানদয ভনধু তওঙু 
ংঔুও তঙর বার, তাযা অল্লায ওথা ফভনন ঘরনতা, ফাওীযা ভাযাভাতয, ছকো-তফফানদ ফভনত থাওনতা।  

অল্লা ঘাআনরন তিন চাততয স্থরাতবতলি ফা ঔতরপা ফানানত, ভানুল ফানানত। তাঁয আোয ওথা তততন 
চানানরন ফপনযতানদয। তাযা ফরনরা, ‚অতন তও দুতনয়ানত এভন ওাঈনও াোনফন ফম দাঙ্গা-াঙ্গাভা 
ৃতষ্ট্ ওযনফ এফং যিাত খটানফ? অয অভযা ফভয় অনায প্রংা ওযতঙ এফং অনায তফত্রতা 
ফখালো ওযতঙ।‛   

অল্লা ফরনরন, ‚তনঃনন্দন অতভ চাতন, মা ফতাভযা চান না।‛ (ূযা ফাওাযা, ২:৩০) 

দুতনয়ায ফ চায়কায ভাতট তননয় অল্লা অদভনও ফানানরন। তাযয তায তবতয রূ তদনরন, ফ তদনতট 
তঙর শুক্রফায। অদভনও অল্লা জ্ঞান তদনরন, তানও ফ তচতননয নাভ ততঔনয় তদনরন। তানও ফরনরন 
ফপনযতানদয াভনন তকনয় ারাভ চানানত। ফপনযতাযা তানও ারাভ চানানরন। ভানুনলয চনু 
এনও যনও ারাভ চানাননা ফতদনআ শুরু নরা।  

ফপনযতানদয অল্লা ফ তচতননয নাভ ফরনত ফরনরন। তাযা াযনরন না। অল্লায অনদন অদভ 
ফ তওঙুয নাভ ফনর তদনরন। জ্ঞাননয চনু ওর ৃতষ্ট্য ঈয অল্লা ভানুলনও প্রাধানু তদনরন। অল্লা 
ফওান তওঙুআ মথা ৃতষ্ট্ ওনযন না। ভানুল ৃতষ্ট্য তঙনন তাঁয ননও দয়া  তযূেভ জ্ঞান  ফওৌর 
যনয়নঙ। ফপনযতাযা তা ফুছনত াযনরন। তাযা বুর স্বীওায ওযনরন, ‚ফ অল্লা, অতন অভানদয মা 
ততঔনয়নঙন, তা ঙাো অভযা অয তওঙু চাতন না। অতন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাভয়।‛ (ূযা ফাওাযা, ২:৩২) 
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ফ ফপনযতাযা অল্লায হুওুনভ অদভনও তচদা ওযনরন। শুধু আফতর তচদা ওযর না। ফ তঙর 
তিন। ফ ঔুফ ফফত অল্লায আফাদত ওযনতা, তাআ অল্লা তানও ফপনযতানদয ানথ থাওায নুভতত 
তদনয়তঙনরন। তায ংওায নরা- ওাযে ফ অগুননয বতযী অয ভানুল ভাতটয বতযী। তাআ ফ অল্লায 
ফাধু নরা।  

ফাধুতায ওাযনে অল্লা তানও তাতেনয় তদনরন চান্নাত ফথনও। তঔন ফথনও তায নাভ নরা য়তান। 
অদনভয প্রতত তায তংা নরা। অদভনও বতযীয ভয় ফথনওআ তায ভনন তংা চন্ম তননয়তঙর। অয 
ফ এটা ফুছনত ফনযতঙর ফম ভানুনলয প্রওৃতত নফ দুফভর, ফঔয়ার-ঔুীয ধীন। তানও ফ তনয়ন্ত্রে 
ওযনত াযনফ। অল্লায ওানঙ ফ ভয় ঘাআর তওয়াভত তদফ মভন্ত, মানত ফ ভানুলনও বুতরনয় 
অল্লায ফাধু ফানানত ানয, মানত তাযা তাযআ ভত চাান্নাভী নয় মায়। তননচয গুনানয চনু  
তযেততয চনু ফ অল্লানওআ দায়ী ওযনরা।  

অদভনও বতযীয য অল্লা তায ফথনও তায াথী ায়ানও বতযী ওযনরন। চান্নানত থাওনত তদনরন 
তানদযনও। চান্নাত এও ঘভৎওায ফাকান। ফঔানন অনঙ ফুচ কাঙারা, যঙ্গীন পুরপর, প্রফভান নদী-
ছযো। চান্নাত াতন্ত  তনযাত্তায চায়কা। ফঔানন ফওান ওষ্ট্ ফনআ, কু্ষ্ধা-তৃষ্ণা ফনআ। অদভ  ায়া 
চান্নানত ফমঔানন ঔুী খুনয ফফোনতন, মা ঔুী ফঔনতন। অল্লা শুধু তানদযনও এওতট কানঙয ওানঙ ফমনত 
 তা ফথনও ফঔনত তননলধ ওনযতঙনরন।  

অদভনও অল্লা াফধান ওনয তদনরন ফম য়তান তানদযনও চান্নাত ফথনও ফফয ওনয ফদয়ায ফঘষ্ট্া 
ওযনফ। মা তানদয চনু ননও ওষ্ট্  দুনবভানকয ওাযে নফ। অদনভয প্রতত খৃো  তংায় য়তান 
তানদয ক্ষ্তত ওযনত ঘাআর। ফ অদভ  ায়ানও ফফাছানরা ফম ফ তানদয তফশ্বস্ত ফনু্ধ। ফ তানদয 
বার ঘায়। ফ তানদয ফরনরা ‚ফতাভানদয যফ এআ কানঙয ওানঙ ফমনত তননলধ ওনযনঙন এচনু ফম, 
ফতাভযা ফমন ফপনযতা নয় না মা থফা তঘযন্তন চীফন রাব না ওয।‛ (ূযা অ’যাপ ৭:২০) 

অদভ  ায়া তভথুা  প্রতাযো তও তা চাননতন না। তঘযতদন চান্নানত থাওায অায় তাযা অল্লায 
তননলধ বুনর ফকনরন। তনতলদ্ধ কাঙতটয পর ফঔনয় ফপরনরন। তানদয যীয ফথনও চান্নাতত ফালাও ঔুনর 
ফকর। রজ্জা ফনয় তাযা তাোতাতে কানঙয াতা তদনয় তননচনদয যীয োওনত ফঘষ্ট্া ওযনরন।  

অল্লায ফাধু য়ায চনু তাযা ঔুফআ নুতপ্ত নরন। অল্লায ওানঙ ভাপ ঘাআনরন তাযা ‚ফ 
অভানদয যফ, অভযা তননচনদয প্রতত চুরুভ ওনযতঙ, অতন মতদ অভানদয ক্ষ্ভা না ওনযন এফং দয়া না 
ওনযন, তনফ অভযা ফুআ ক্ষ্ততগ্রস্তনদয ন্তবুভি নফা।‛ (ূযা অ’যাপ ৭:২৩) 

অল্লা তুন্ত ক্ষ্ভাীর, তত দয়ারু। তততন তানদয ভাপ ওনয তদনরন। য়তান তায ওানঙ তায গুনায 
চনু ভাপ ঘায়তন, তাআ তানও তততন ভাপ ওনযন তন।  

তাযয অদভ  ায়ানও অল্লা দুতনয়ানত াতেনয় তদনরন, য়তাননও। ফনর তদনরন ফম তাযা এনও 
নযয ত্রু। দুতনয়ানত অদভ নফী নরন। তততনআ নরন প্রথভ ভানুল, প্রথভ নফী। এবানফ অদভ 
অনযা ফফত ম্যান ফনরন। অল্লা তানও চাতননয় তদনরন তওবানফ দুতনয়ানত ঘরনত নফ। ফনর তদনরন 
ফম অল্লানও ফভনন ঘরনফ, তায ফওান দুঃঔ ফা বয় থাওনফ না, ভৃতুুয য ফ অফায চান্নানত তপনয 
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মানফ। তওন্তু ফম তফশ্বা ওযনফ, ওৃতজ্ঞ নফ এফং অল্লায ফাধু নফ, ফ নফ চাান্নানভয 
তধফাী অয চাান্নাভ নে অগুন। অল্লা চাননন ফম অদনভয ফ ন্তানআ চান্নানতয ফমাকু নয়। 
তাযা যীক্ষ্া ফদনফ, য় অল্লায ফদঔাননা থ নুযে ওযনফ থফা প্রতুাঔুান ওযনফ।  

য়তান তওয়াভনতয তদন মভন্ত অল্লায ওানঙ ভয় ফঘনয় তননয়নঙ, ফ ভানুলনও তনতশ্চনন্ত, অযানভ 
থাওনত ফদনফ না। অল্লায ওথা বুতরনয় যাঔনফ, বার ওানচ ফাধা ফদনফ, ঔাযা ওানচ ঈৎা ফদনফ। 
এচনু ফ নানা ফওৌর ফননফ, ুন্দয ওথা ফনর, থ ওনয ভানুনলয ভন বুতরনয় যাঔনফ,  ঔাযা 
ওাচনও ুন্দযবানফ ভানুনলয ওানঙ তুনর ধযনফ। শুধু অল্লানও বারফানর, তাঁয ফাধু নর, অল্লায 
াামু ঘাআনর, ফভয় ভাপ ঘাআনর  তফা ওযনত থাওনর অভযা য়তাননয তফভ্রাতন্ত ফথনও ফাঁঘনত 
াযফ।  

অদভ  ায়ায ন্তান ফথনওআ ভানুনলযা ঙতেনয় নে াযা দুতনয়ায়। াদা, ওানরা, রম্বা, ঔানটা নানা 
ফদনয নানা বালায ওর ভানুল-ফাআ অদনভয ন্তান। অয অদভ ভাতটয বতযী। ওানযা ঈয ওানযা 
ফওান ফেষ্ঠত্ব ফনআ। ভানুল অল্লায ফান্দা, এটাআ তায ফনঘনয় ফে ম্যান। 
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অভায ভা,অভায ফেষ্ঠ ফনু্ধ 
 

অীয আফনন চাযীয ফেভনা ওনযনঙন : আনয়নভন ফথনও মঔনআ ফওান ওানপরা অত, ভয (যা.) 
তচজ্ঞাা ওযনতন, ‚ঈয়ানয় ওাযনী তও ফতাভানদয ভানছ অনঙন?‛  

এবানফ এওতদন তায ানথ ভনযয ফদঔা  নরা। তততন তচজ্ঞাা ওযনরন: অতন তও ঈয়ানয় ওাযনী? 

তততন ফরনরন: ুাঁ। 

ভয ফরনরন: ওাযন িনরয ভুযাদ ফথনও এননঙন? 

তততন ফরনরন: ুাঁ 

ভয তাযয ফরনরন: অতন তও ওুষ্ঠনযানক অক্রান্ত নয়তঙনরন এফং তাযয এও তদযাভ তযভাে 
ং ঙাো অনায ত্বনওয অয ফওাথা তায তঘহ্ন থানওতন?  

ঈয়ানয় ফরনরন: ুাঁ। 

ভয ফল প্রশ্নতট ওযনরন: অনায ভা তও এঔন ফফঁনঘ অনঙন?  

তততন ঈত্তয তদনরন: ুাঁ। ভয ফরনরন: অতভ যাূনরয (া.) ওানঙ শুননতঙ, আনয়নভননয প্রতততনতধনদয 
ানথ ঈয়ানয় আফন অভীয অনফ, ফ ওাযননয ভুযানদয ফরাও। ফ এওফায ওুষ্ঠনযানক অক্রান্ত 
নয়তঙর এফং ফনয তকনয়তঙর এও তদযাভ তযভাে ত্বনওয ং ঙাো। তায ভানয়য ানথ ফ বার 
ফুফায ওনয থানও। মতদ ফ থ ওনয অল্লায ওানঙ তওঙু ঘায়, অল্লা তায থ ূেভ ওযনফন। 
মতদ ম্ভফ য়, তানও ফতাভায চনু ক্ষ্ভা ঘায়ায নুনযাধ  ওনযা।  

ভয (যা.) তাযয তানও নুনযাধ ওযনরন: অভায চনু দুঅ ওরুন ফমন অল্লা অভানও ভাপ ওনয 
ফদন। ঈয়ানয় তাআ ওযনরন।  

অল্লা অভানদয তননদভ তদনয়নঙন: 

“ফতাভায যফ তননদভ তদনয়নঙন ফম, ফতাভযা তততন ঙাো নু ওানযা আফাদত ওযনফ না এফং ততাভাতায 
প্রতত দ্রৃুফায ওযনফ; তানদয এওচন থফা ঈবনয়আ ফতাভায চীফোয় ফাধভনওু ঈনীত নর 
তানদযনও তফযতিূঘও তওঙু ফনরা না এফং তানদযনও ধভও তদ না; তানদয ানথ ম্যানূঘও নম্র ওথা 
ফনরা।  

নুওম্পায় তানদয প্রতত তফনয়াফত ফথনওা এফং ফনরা: ফ অভায যফ! তাঁনদয ঈবনয়য প্রতত দয়া ওরুন 
ফমবানফ বনফ তাঁযা অভানও প্রততারন ওনযতঙনরন।”(অর-আযা,১৭:২৩-২৪) 

ফুঔাযীয াদীন এননঙ ফম এওচন ফরাও যাূনরয (া.) ওানঙ এন নুভতত ঘাআনরা তচানদ মায়ায 
চনু। যাূর (া.) তচজ্ঞাা ওযনরন : ফতাভায ফাফা-ভা তও ফফঁনঘ অনঙন? ফ ঈত্তয তদর: ুাঁ। যাূর 
(া.) ফরনরন: ফাফা-ভায ানথ অঘযনেয ফক্ষ্নত্র তচাদ ওনযা। 
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াান ফযী (য.) ফনরনঙন: ততাভাতায প্রতত ঈত্তভ অঘযনেয থভ নে, তাযা মা ফরনফন ফ তফলনয় 
অনুকতু ওযা মতক্ষ্ে না তা অল্লায ফাধুতা ওযা য়। এয তওঙু তভ: 

১>ওনরয ন্তুতষ্ট্য ঈয ততাভাতায ন্তুতষ্ট্নও প্রাধানু ফদয়া। 

২> ফ তওঙুনত তানদয ফাধু থাওা তনচ আোয তফযীত নর, মতক্ষ্ে না তা অল্লায 
ফাধুতা য়। 

৩>তানদয ওর ঘায়া ূযনেয ফঘষ্ট্া ওযা মতদ তাযা তা না ঘান, দয়া  নুগ্রনয ানথ। 
অয এ ফুাানয তননচয ক্ষ্ভতা ফা ত্রুতট স্বীওায ওযা ফম তানদয ঘায়া ূযে ওযা ততুআ ম্ভফ নয়।  

ততাভাতায বারফাায ানথ যনয়নঙ অল্লায বারফাা  ততাভাতায ফক্রানধয ানথ যনয়নঙ অল্লায 
ফক্রাধ।  

ূযা রুওভাননয ১৪ নং অয়ানত অল্লা ুফানাহুয়া তাঅরা ফনরনঙন,  

“ অতভ ভানুলনও তায ততাভাতায প্রতত ঈত্তভ অঘযনেয তননদভ তদনয়তঙ। তায ভা তানও ননও ওনষ্ট্ 
কনবভ ধাযে ওনযনঙ এফং দু’ফঙনয তানও দুধ ঙাোননা নয়নঙ। ুতযাং অভায প্রতত  ফতাভায 
ততাভাতায প্রতত ওৃতজ্ঞ । প্রতুাফতভন ফতা অভাযআ তনওট।” 

“এওতদন এওচন ফরাও যাূরুল্লা (া.) এয ওানঙ এন ফরনরা, ফ যাূরুল্লা, অভায ওাঙ ফথনও 
ফনঘনয় ঈত্তভ ফুফায ায়ায তধওাযী ফও? তততন ফরনরন, ফতাভায ভা। ফ ফরনরা, এযয ফও? 
তততন ফরনরন ফতাভায ভা। ফ অফায ফরনরা, এযয ফও? তততন ফরনরন, ফতাভায ফাফা।” (ফুঔাযী, 
ভুতরভ, অফু হুযায়যা (যা.) ওতৃভও ফতেভত) 

এঔানন বার ফুফায  ফফা মনত্নয ফক্ষ্নত্র ভানও প্রাধানু ফদয়া নয়নঙ। 

অভাদ  নাাইনত ভুয়াতফয়া আফন চাতভা অ-ুরাভী ফেভনা ওনযনঙন: ফ যাূরুল্লা, অতভ তচানদ 
ফমনত ঘাআ, অভানও যাভভ তদন। যাূর (া.) তানও তচজ্ঞাা ওযনরন, ফতাভায ভা তও চীতফত? তততন 
ঈত্তয তদনরন, ুাঁ। তানর তাঁয ানথ থাও - যাূর (া.) যাভভ তদনরন - ওাযে তাঁয ানয়য তরায় 
চান্নাত।  

ততাভাতায ভনন দুঃঔ ফদয়া অল্লায ফক্রাধ চভননয থ। আভাভ অভাদ অেুল্লা আফন অভয 
আফন অর অ (যা.) ফথনও ফেভনা ওনযনঙন: এওচন ফরাও যাূনরয ওাঙ ফথনও অনুকনতুয থ 
তননত এনরা। ফ ফরনরা: অতভ তচযত ওযায চনু অনায অনুকনতুয থ তননত এনতঙ; অতভ 
অভায ততাভাতানও ওাঁতদনয় এনতঙ। যাূর (া.) তানও অনদ তদনরন - তপনয মা, ফমবানফ তাঁনদয 
ওাঁতদনয়ঙ, ফবানফ াা।  

ফাফা-ভায এওচননয ভৃতুু ভানন চান্নানতয এওতট দযচা ফন্ধ নয় মায়া।  

ফহু ফঙয অনক এও ন্ধ ফারও চন্ম তননয়তঙর। তায তফধফা ভা, তমতন তঙনরন এওচন বার ভুতরভা, 
ওঔননাআ অা াযানতন এফং দুঅ ওনয ফকনঙন তদননয য তদন। তওঙুতদন য অল্লায নল নুগ্রন 
ফঙনরতট ফঘানঔয দৃতষ্ট্ তপনয ফর। তায ভা ঘাআনরন ফঙনরনও আরাভী তক্ষ্ায় ততক্ষ্ত ওযনত। তততন 
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ফুছনত াযনরন ফম তায গ্রানভ ফথনও ফঙনরনও ঈচ্চতক্ষ্া ফদয়া মানফ না। তাআ তানও তননয় তততন ভক্কায় 
ঘনর ফকনরন। ফঔানন ফ ওুযঅন  াদী তফলনয় োশুনা ওযনত রাকনরা। াদীনয প্রততআ তায 
অওলভে ফফত ফদঔা ফকর। ফ ফহু দূয-দূযানন্তয থ পয ওনয াদী ংগ্র  ংওরননয ওানচ 
ফরনক ফকর। এবানফআ তায ভা তানও াদী ানস্ত্রয এওচন আভাভ তানফ ফে ওনয ফতানরন - মায 
নাভ ভুাম্যাদ আফন আভাইর, মানও অভযা আভাভ ফুঔাযী নানভ এও ডানও তঘতন। মায াদী ংওরন 
ওুযঅননয য ফনঘনয় ী গ্রন্থ তানফ ভাদৃত।  

ফুঔাযী  ভুতরনভ ফতেভত অনঙ অফদুল্লা আফন ভাঈদ (যা.) ফনরন: ‚অতভ নফী (া.) ফও তচজ্ঞাা 
ওযরাভ ফওান ওাচতট অল্লায ওানঙ ফনঘনয় তপ্রয়? তততন ফরনরন, ভয়ভত ারাত অদায় ওযা। অতভ 
অফায ফররাভ, তঃয ফওানতট? তততন ফরনরন, ততাভাতায ানথ দ্রৃুফায ওযা। অতভ ুনযায় 
তচজ্ঞাা ওযরাভ, তঃয ফওানতট? তততন ফরনরন, অল্লায যাস্তায় তচাদ ওযা।”  

ূযা অওানপয ১৫-১৬ নং অয়ানত অল্লা ভানুলনও তননদভ তদনয়নঙন ভাতাততায প্রতত দাঘযে 
ওযনত। অয স্ভযে ওতযনয় তদনয়নঙন ভানয়য ওষ্ট্  দয়ায ওথা। অয চাতননয় তদনয়নঙন ফম অল্লা 
ওৃতজ্ঞ ন্তাননয ঈত্তভ অভরগুনরানও গ্রে ওনযন এফং ভন্দ অভরগুনরা ক্ষ্ভা ওনয ফদন। অয তানদয 
চান্নাত দান ওনযন।  

“অফু হুযায়যা (যা.) ফনরনঙন, যাূর (া.) ফনরনঙন, ঐ ফুতিয নাও ধূতরভতরন ফাও, ঐ ফুতিয নাও 
ধূতরভতরন ফাও, ঐ ফুতিয নাও ধূতরভতরন ফাও, ফম ততাভাতায ঈবয়নও থফা এওচননও ফৃদ্ধাফস্থায় 
ফনয় চান্নানত ফমনত াযনরা না।” (ভুতরভ)  

ততাভাতা ভাযা ফকনর তানদয প্রতত বার অঘযে ফল নয় মায় না। এভনতও ততাভাতা ওাতপয-
ভুতযও নর তানদয ফফা মত্ন  তানদয প্রতত ফৌচনুূেভ অঘযে ওযনত নফ।  

অভাদ, অফু দাঈদ আফন ভাচায় ফতেভত; ‚ভাতরও আফন যাতফয়া অর াইদী ফনরনঙন, অভযা যাূনরয 
(া.) ওানঙ ফন তঙরাভ, এওচন অনাযী এন তচজ্ঞাা ওযনরন, ফ যাূরুল্লা, ততাভাতায ভৃতুুয 
য তানদয প্রতত দাঘযনেয অয তওঙু তও ফাতও যনয়নঙ মা অতভ ওযনত াতয? যাূর (া.) ফরনরন, 
ুাঁ, তানদয চনু ক্ষ্ভায দুঅ ওযা, তানদয থ ূযে ওযা, তানদয ফনু্ধনদয প্রতত ঈত্তভ ফুফায ওযা, 
এফং তানদয নক্ষ্য অত্মীয়তায ম্পওভ ফচায় যাঔা। তানদয ভৃতুুয য তানদয চনু দাঘযনেয 
এআটুওুআ ফাতও যনয়নঙ ফতাভানদয চনু।” 

ফ অল্লা, অভানদয  অভানদয ততাভাতানদয ক্ষ্ভা ওরুন। এফং তানদযনও ঈত্তভ ুযস্কানয ুযসৃ্কত 
ওরুন। ফ অল্লা, দুতনয়া  অতঔযানত তানদয ভমভাদা ফৃতদ্ধ ওনয তদন। তানদয ঈয ফমফ তফদ 
অততত নয়নঙ তা তানদয গুনায ওাপপাযা ফাতননয় তদন। ফ অল্লা, তানদযনও চান্নাতুর ফপযদাঈ 
দান ওরুন, নফী, তেীও, ীদ  ানরীননদয ানথ যাঔুন।  

“ফ অভায যফ, তাঁনদয ঈবনয়য প্রতত দয়া ওরুন ফমবানফ বনফ তাঁযা অভানদয প্রততারন 
ওনযতঙনরন।” ( অর আযা -১৭:২৪) (ভুাম্যাদ অর যীপ) 
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ন্ধ াাফী অফদুল্লা আফন ঈম্য ভাওতুভ 
 

এওতদন যাূর (া.) ওাফা প্রাঙ্গনে ফন ওুযাআনদয ফে ফে ফনতানদয ানথ ওথা ফরতঙনরন। 
তানদযনও আরানভয প্রতত অহ্বান চানাতেনরন। তততন ফবনফতঙনরন ফম এআ ফে ফে ফনতাযা আরাভ 
গ্রে ওযনর তানদয নুাযীযা আরাভ গ্রে ওযনফ। এবানফ ভানচয ফে এওতট ং ভুতরভ নয় 
মানফ, আরাভ প্রঘানযয নথ ফাধা দূয নফ, এনদয প্রবাফ-প্রতততত্ত, ক্ষ্ভতা  ম্পদ আরানভয 
ফােীনও অনযা এতকনয় তননয় মানফ।  

এও ন্ধ াাফী অফদুল্লা আফন ঈম্য ভাওতুভ ফ ভনয় যাূনরয (া.) ওানঙ এনরন। তততন তাঁয (া.) 
ওানঙ ওুযঅন তঔনত ঘাআনরন। তততন ফুছনত ানযন তন ফম যাুর (া.) ওুযাআনদয ম্মান্ত ফনতানদয 
ানথ গুরুত্বূেভ অনরাঘনা ওযনঙন।  

অনরাঘনায ভাছঔানন ফাধা ফনয় যাূর (া.) তফযি নরন এফং বুরু ওুঁঘওানরন। তওন্তু অল্লা ন্ধ 
ফরাওতটয ানথ যাূনরয (া.) এআ ফুফায ঙন্দ ওযনরন না, ফম তাঁয ওানঙ তেও নথয তক্ষ্া তননত 
এনতঙর। অল্লা যাূরনও (া.) ততযস্কায ওযনরন: 

‚ফ ভ্রুওুতিত ওযনরা এফং ভুঔ তপতযনয় তননরা, ওাযে তায তনওট ন্ধ ফরাওতট এনতঙর। তুতভ তও 
চান, য়নতা ফ তযশুদ্ধ নতা, থফা ঈনদ গ্রে ওযনতা, পনর ঈনদ তায ঈওানয অনতা। 
ক্ষ্ান্তনয ফম যয়া ওনয না, তুতভ তায প্রতত ভননানমাক তদনো। থঘ ফ তননচ তযশুদ্ধ না নর 
ফতাভায ফওান দাতয়ত্ব ফনআ, ক্ষ্ান্তনয ফম ফতাভায তনওট ঙুনট এনরা, বীত নয়, তুতভ তানও ফজ্ঞা 
ওযনর! ওঔন নয়, এটা ফতা ঈনদফােী; ফম আো ওযনফ ফ এটা স্ভযে যাঔনফ, তা ম্যাতনত 
তওতানফ তরতফদ্ধ।‛ (ূযা অফাা, ৮০:১১৩)  

অল্লা যাূর (া.) ফও চাতননয় তদনরন, ফম অগ্রনয ানথ অল্লায ফােী চাননত ঘায়, তায প্রততআ 
যাূনরয (া.) ফফত ভননানমাকী য়া ঈতঘত তঙর। য়নতা ফ তেও ঈনদ গ্রে ওনয তননচনও 
ংনাধন ওনয তননত াযনতা। ফ মতআ তুে ফরাও ফাও না ফওন, অল্লায ওানঙ ফআ ঙন্দনীয়।  

অয মাযা অতবচাতু, ম্পদ, ক্ষ্ভতায ফনর ভানচয ঈঁঘুস্তনয যনয়নঙ, ফওান তওভফােী, ফওান ঈনদ 
মাযা শুননত ঘায় না, মাযা অল্লায যয়া ওনয না, অতঔযানতয প্রতত ঈদাীন, আরানভয তফচনয়য 
চনু তানদয াানমুয ফওান প্রনয়াচন ফনআ। অল্লাআ ভু’তভননদয চনু মনথষ্ট্। 

এযয ফথনও যাূর (া.) আফন ঈম্য ভাওতুভ এয ানথ তুন্ত ভমভাদাূেভ ফুফায ওযনতন। ওাযে, 
তায ওাযনেআ অল্লা তাঁনও তওঙু গুরুত্বূেভ তক্ষ্া তদনয়নঙন- আরাভ ওানযা ভুঔানক্ষ্ী নয়, অল্লায 
াানমুআ শুধুভাত্র আরানভয প্রঘায  প্রায  তফচয় অনফ। অল্লা তানদযআ াামু ওযনফন মাযা 
অল্লানও বয় ওনয ঘনর।  
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ঔুমাআভা অনাযী (যা.): 
 

এওতদন নফী (া.) ফওাথা মাতেনরন। নথ এও ফফদুইননয ফখাো ফদঔনত ফনয় তাঁয ঙন্দ নরা। 
দযদাভ ওনয তততন তায ফথনও ফখাোতট তওনন তননরন। ফফদুইননও ফরনরন ফখাোতট তননয় তাঁয ানথ 
ানথ অনত, ফাতে ফৌঁনঙ তততন দাভ তদনয় ফদনফন। ঘরনত ঘরনত এও ভয় ফফদুইন ফরাওতট তঙনন 
নে ফকর। যাস্তায় ফরাওচন তায ফখাোতটয দাভ তচনজ্ঞ ওযনত থানও, তাযা ফতা চাননতা না ফম যাূর 
(া.) ফতট তওনন তননয়নঙন। এও ফুতি যাূনরয (া.) দানভয ফঘনয় ফফত দানভ ফখাোতট তওননত ঘাআর। 
ফখাোয ভাতরও ফফদুইনতট তঔন ফচায করায় ফঁনও যাূর (া.) ফও ফরর: মতদ অতন এআ ফখাো 
তওননত ঘান ফতা তওনন তনন, অয না য় অতভ ননুয ওানঙ তফতক্র ওনয ফদফ।  

যাূর (া.) ফরনরন : অতভ তও ফতাভায ওাঙ ফথনও ফখাোতট তওনন ফনআতন?  

ফফদুইন ফরর: না না, এঔননা তফক্রয় ম্পন্ন য়তন। এযয যাূর (া.)  ফফদুইননয ভানছ তওভ ঘরনত 
থাওনর ফরাওচন চনো নয় ফকর। ফফদুইন ফরর: অতন াক্ষ্ী তননয় অুন ফম অতভ অনায ওানঙ 
অভায ফখাো তফতক্র ওনয তদনয়তঙ।  

ফম ফুতিআ তানদয তওভ-তফতওভ শুনন ওানঙ অনরা, ফআ ফফদুইননও ততযস্কায ওযনরা যাূর (া.) এঁয 
ানথ তওভ ওযায চনু। এয ভনধু এওচন াাফী ঔুমাআভা আফন াতফত (যা.) ফঔানন ফৌঁনঙন। মঔন 
তততন তফলয়তট শুননরন এফং ফফদুইন ফম াক্ষ্ী ঘাআনঙ তা শুননরন, তততন তঔন ফরনরন: অতভ াক্ষ্ু 
তদতে ফম তুতভ ফতাভায ফখাো যাূর (া.) এঁয ওানঙ তফতক্র ওনয তদনয়নঙা।  

এওথা শুনন যাূর (া.) তানও তচজ্ঞাা ওযনরন: তুতভ তওনয তবতত্তনত াক্ষ্ু তদে, থঘ ফখাো ফওনায 
ভয় তুতভ ঈতস্থত তঙনর না?  

ঔুমাআভা ঈত্তনয ফরনরন: ফ অল্লায যাূর (া.) অনায তুফাতদতায তবতত্তনত অতভ াক্ষ্ু তদতে। 
অতন অওানয ংফাদ (ী) অভানদয ওানঙ ফৌঁঙানর তানত অতভ অনানও তুফাদী ফনর তফশ্বা 
ওতয, তানর তও অনায ওথায় অতভ তফশ্বা ওযফ না?  

তঃয যাূর (া.) ঔুমাআভা (যা.) এয াক্ষ্ুনও দুআ ফুতিয ানক্ষ্ুয ভতুরু তানফ স্বীওৃতত তদনরন।  

(অফু দাঈদ, ভুনানদ অভদ) 
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ওাচী শুযাআনয তফঘায 
 

অরী (যা.) এওফায তাঁয মুনদ্ধয ফভভ াতযনয় ফপনরন। এও আহুদীয ওানঙ ফতট ফদঔনত ফনয় তততন 
ফপযৎ ঘাআনরন। আহুদী তা তায তননচয ফনর দাফী ওনয তদনত স্বীওায ওযনরা। অরী (যা.) তঔন 
তানও তননয় ওাচী শুযাআনয অদারনত মান।  

ওাচী অভীরুর ভু’তভনীন ফও ফদঔনত ফনয় তনচ অন ফথনও দাঁতেনয় ফকনরন। অরী (যা.) তাঁনও 
ফনত ফরনরন। ওাচী ফনরন। তাযয অরী (যা.) তাঁয তবনমাক চানানরন: অভায মুনদ্ধয ফভভ 
াতযনয় তকনয়তঙর, অতভ ফতট এআ আহুদীয ওানঙ ফদনঔতঙ।  

ওাচী আহুদীনও তচনজ্ঞ ওযনরন: ফতাভায তওঙু ফরায অনঙ?  

আহুদী ফরনরা: এটা অভাযআ।  

ওাচী তঔন অরী (যা.) ফও াক্ষ্ী অননত ফরনরন।  

অরীয (যা.) নক্ষ্ তাঁয ফকারাভ ওুমু্বয  াান-হুাআন াক্ষ্ু তদনরন।  

ওাচী শুযাআ ফরনরন: অনায ফকারানভয াক্ষ্ু অতভ গ্রে ওনযতঙ। তওন্তু অনযওচন াক্ষ্ী প্রনয়াচন। 
াান-হুাআন অনায ন্তান, তানদয াক্ষ্ু গ্রে ওযনফা না। 

অয ফওান াক্ষ্ী না থাওায় ওাচী ফভভতট আহুদীনও তদনয় তদনরন। অভীরুর ভু’তভনীন তা তনতদ্রৃভধায় ফভনন 
তননরন।  

আহুদী তঔন অরী (যা.) ফও ফরনরা: অভীরুর ভু’তভনীন! অনায দাফী ফুআ তু, এআ ফভভতট 
অনাযআ। ভুও তদন তা অনায ওাঙ ফথনও াতযনয় তকনয়তঙর, অতভ ফদনঔ ঈতেনয় তননয়তঙরাভ। এটা 
অতন তননয় তনন।  

তাযয ফ ওনরভা াাদাত নে ভুতরভ নয় ফকর।  

অরী (যা.) তানও তাঁয ফভভতট  ানথ এওতট ফখাো ঈায তানফ তদনয় তদনরন।  
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ুরাআভান (অ.) এয  যাচত্ব 
 

‚ফ অভায যফ! অভানও ক্ষ্ভা ওয, অয অভায চনু এভন যাচু দান ওয মা অভায নয অয ওানযা 
চনু ফাবনীয় নফ না। তুতভ নর যভ দাতা।” (ূযা,৩৮:৩৫) 

এতট ুরাআভাননয (অ.) দুঅ। তততন অল্লায নফী দাঈদ (অ.) এঁয ুত্র তঙনরন। অল্লা তাঁনও নফী 
ফাতননয়তঙনরন এফং দাঈনদয (অ.) যাচনত্বয ঈত্তযাতধওাযী ওনযতঙনরন। অয তাঁনও তততন এভন ফ 
তনয়াভত তদনয়তঙনরন মা তাঁয যাচত্বনও শ্রুতূফভ তফনলত্ব তদনয়তঙর। অল্লা ঈোভ ফায়ুনও তাঁয চনু 
স্বাবাতফও কততম্পন্ন ওনয তাঁয তননদভনয ধীন ওনয তদনয়তঙনরন। ুরাআভাননয (অ.) তননদভন তা 
প্রফাতত ত ফআ ফদনয তদনও মানত অল্লা ওরুাে ফযনঔনঙন। এআ ফাতানয াানমু ওানর তততন 
এও ভানয থ  ন্ধুায় এও ভানয নথয দূযত্ব ততক্রভ ওযনতন।  

িীননদযনও অল্লা তাঁয ফীবূত ওনয তদনয়তঙনরন। তাযা তাঁয চনু ডুফুযীয ওাচ ওযত, নুানু 
ননও ওাচ ওযত। তাঁয চনু অল্লা প্রফাতত ওনযতঙনরন কতরত তাভায ছযো। ুরাআভাননয (অ.) 
আোয় িীননযা বতযী ওযত প্রাাদ, বাস্কমভ, াঈনচয ভত ফৃদাওায াত্র এফং ঘুতল্লয ঈয স্থাতত 
তফারাওায ফডক। তানদযনও তওনর ফফঁনধ যাঔা ত। তাযা বয় ফত ফম, অনদ ভানু ওযনর 
তানদযনও িরন্ত অগুননয াতস্ত ফদয়া নফ। এঙাো তাঁনও ক্ষ্ীওুনরয বালা তক্ষ্া ফদয়া নয়তঙর। 
িীন, ভানুল  ক্ষ্ীওুর - ওনরআ তঙর ুরাআভাননয (অ.) ফনাফাতনীনত। তাযা তাঁয নয় নানা 
ধযননয ওাচ ওযত, তফতবন্ন চায়কা ফথনও ংফাদ ংগ্র ওনয অনত। 

এবানফ ুরাআভান (অ.) এভন এও যাচনত্বয তধওাযী নয়তঙনরন, মা তাঁয ূনফভ তঙর না, নয তঙর 
না।  অল্লা তাঁয দুঅ ওফুর ওনযতঙনরন। অওান, ভাতটনত, ভুনদ্র ফভত্র তততন তফঘযে ওযনত াযনতন 
তাঁয এআ ফনাফাতনীয ভাধুনভ। তফুর ধনম্পদ, ঐশ্বমভ  ক্ষ্ভতা অল্লা তাঁনও তদনয়তঙনরন।  

অয তততন তঙনরন তদায়াতপ্রাপ্ত, ৎওভভীর। অল্লা তাঁনও জ্ঞান তদনয়তঙনরন যাচত্ব, তি  ক্ষ্ভতায 
াাাত। অয তদনয়তঙনরন ূক্ষ্ম তফঘাযতি। ুরাআভান (অ.) চাননতন অল্লা এ ফতওঙুআ তাঁনও 
তদনয়নঙন যীক্ষ্া ওযায চনু - তততন ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওনযন, নাতও ওৃতজ্ঞ ন তা ফদঔায চনু। তততন 
চাননতন, ফম ওৃতজ্ঞ য় ফ তননচযআ ওরুাে ওনয অয অল্লা নেন বাফভুি, নফভাচ্চ 
ভমভাদাম্পন্ন। তততন তঙনরন অল্লায ওৃতজ্ঞ ফান্দা।  

ুরাআভান (অ.) তাঁয ওানরয ফনঘনয় গ্রয প্রমুতিয তধওাযী তঙনরন। তাঁয প্রাানদ তঙর দৃতষ্ট্ 
অওলভেওাযী তল্পওভভ  ভূরুফান ফস্তু মা দভওনদয তফনভাতত ওযত। প্রাানদয প্রনফদ্রৃায তঙর ওাঁনঘয 
বতযী। ম্রাজ্ঞী তফরতওনয খটনায় অভযা এয প্রভাে াআ, মা ওুযঅনন ফতেভত নয়নঙ।  

তফরতও তঙনরন াফায যােী। এআ ফদতটনত তঙর তুন্ত তিারী এও ফনাফাতনী। তাযা তঙর ূনমভয 
ূচাযী। হুদহুদ াতঔ ুরাআভান (অ.) ফও এআ ংফাদ এনন ফদয় অয তফরতওনয যত্নঔতঘত তংাননয 
ওথা ফনর। ুরাআভান (অ.) হুদহুনদয ভাধুনভ তফরতওনয ওানঙ তঘতে াোনরন। এনত ফরঔা তঙর: 

“তফতভল্লাতয যাভাতনয যাীভ 
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এতট ুরাআভাননয ক্ষ্ ফথনও, অভায প্রতত ঈদ্ধত নয়া না, নুকত নয় অভায ওানঙ াতচয ।‛ 

( ূযা ২৭:৩০-৩১)  

তফরতও তঘতে ফনয় তায বাদনদয ানথ যাভভ ওযনরা। ুরাআভাননয চনু প্রঘুয ঈায াোনরা। 
ুরাআভান (অ.) ফরনরন, ‚অল্লা অভানও মা তদনয়নঙন তা ফতাভানদযনও মা তদনয়নঙন তায ফঘনয় 
ঈত্তভ। এআ ম্পনদয ফওান প্রনয়াচন অভায ফনআ। ফুআ অতভ তানদয ওানঙ এও তিারী 
ফনাফাতনী তননয় মাফ অয তানদযনও ফঔান ফথনও ভান ওনয ফফয ওনয ফদফ।” 

তফরতও অত্মভভনেয তদ্ধান্ত তননরা। ুরাআভান ফরনরন: ‚তফরতও অায অনক ফও তায তংানতট 
অভায ওানঙ অননফ?‛  

এও িীন ফরর: ‚অতন অনায চায়কা ফথনও ঈোয অনকআ অতভ তা এনন ফদফ।” 

মায ওানঙ তওতানফয জ্ঞান তঙর, ফতভন এওচন ফুতি ফরর: ‚অতন ফঘানঔয রও ফপরায অনকআ 
অতভ তা অনায ওানঙ এনন ফদফ।” 

ুরাআভান মঔন তংানতট ফদঔনরন, ানথ ানথ তততন অল্লায ওানঙ ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযনরন।  

তংাননয অওৃতত তওঙুটা ফদর ওযা নরা। মঔন তফরতও এন ফৌঁঙানরা তানও তংানতট ফদঔাননা 
নরা। ফ ফরর: ‚ভনন নে এতট অভায ফআ তংানতটআ। অভানদয এয অনকআ অনায ম্পনওভ 
চানাননা নয়নঙ অয অভযা অত্মভভে ওনযতঙ।” 

তানও ফরা নরা প্রাানদ প্রনফ ওযনত। ফ ফদঔনত ফর প্রনফদ্রৃায ায নয় াতনয হ্রদ। ায ফায 
চনু ফ ানয়য ফকাঙায ঈয ওাে ফটনন তুরর। তাযয ফুছনত াযনরা এটা ফতা স্বে ওাঁঘভতন্ডত 
প্রাাদ। তঔন তফরতও ফুছনত াযনরা অাত দৃতষ্ট্নত মা ফদঔা মায়, তায ফাআনয ফফাছায ননও 
তওঙুআ অনঙ। ুরাআভাননয এআ তি, ম্পদ  যাচনত্বয ঈৎ ফম অল্লা, তা ফ ফুছনত াযনরা। 
অল্লায ওানঙ ভাপ ঘাআনরা তননচয প্রতত চুরুভ ওযায চনু, ওাযে ততুওায আরা অল্লানও ফাদ তদনয় 
এততদন ফ অল্লায ৃতষ্ট্ ূনমভয ূচা ওনয এননঙ। অয তাযয অল্লায প্রতত ইভান অননরা।     
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তঔতচয  ভূা (অ.) এয ওাতনী 
 

ওুযঅনন ূযা ওানপ ভূা (অ.) এঁয ানথ অল্লায এও জ্ঞানী ফান্দায াক্ষ্ানতয খটনা ফেভনা ওযা 
নয়নঙ। ভূানও চানাননা য় ফম দুআ ভুনদ্রয ফভানায় তাঁয ফদঔা ায়া মানফ। তাঁয নাভ তঔতচয, মায 
থভ নে ফুচ।  

ভূা তাঁয ঙ্গী আঈা আফন নুননও তননয় অল্লায এআ তফনল ফান্দায ফঔাঁনচ দীখভ পনয ফফতযনয় 
েনরন। তততন তাঁয ঙ্গীনও ফরনরন: 

“অতভ ফতা ফঔানন না ফৌঁঙা মভন্ত থাভনফা না, থফা অতভ মুক মুক ধনয ঘরনত থাওনফা।” 

ঘরনত ঘরনত এও ভয় তাঁযা দুআ ভুনদ্রয তভরনস্থনর ফৌঁনঙ ফকনরন। তানদয ানথ তঙর এওতট ভাঙ, 
ফমতটয ওথা তাঁযা বুনর তকনয়তঙনরন। ফতট ফঔানন তকনয় ুেনঙ্গয ভত থ ওনয ভুনদ্র ফননভ ফকর। 
অয তওঙুদূয মায়ায য ক্লান্ত ভূা তাঁয ঙ্গীনও ঔাফায অননত ফরনরন। ফ ফরনরা: 

“অভযা মঔন তরাঔনন্ড ফন তফোভ ওযতঙরাভ, তঔন অতভ ভানঙয ওথা বুনর তকনয়তঙরাভ। য়তানআ 
অভানও তা বুতরনয় তদনয়তঙর। ফতট ভুনদ্র অশ্চমভচনওবানফ থ বতযী ওনয ঘনর তকনয়নঙ।”  

ভূা ফরনরন: অভযা ফতা এআ স্থানতটআ ঔুঁচতঙরাভ। তাযা অফায ফঔানন তপনয ফকনরন  তঔতচনযয 
ফদঔা ফনরন  - মাঁনও অল্লা তাঁয ক্ষ্ ফথনও তফনল জ্ঞান তদনয়তঙনরন। ভূা তাঁনও নুনযাধ চানানরন 
তততন ফমন অল্লা প্রদত্ত জ্ঞান ফথনও ভূানও তওঙু ফঔান।  

তঔতচয ফরনরন, তুতভ তওঙুনতআ অভায ানথ বধমভ ধাযে ওনয থাওনত াযনফ না। ফম তফলনয় ফতাভায 
ফওান জ্ঞান ফনআ, ফ তফলনয় তুতভ তওবানফ বধমভ ধাযে ওযনফ? 

ভূা ফরনরন, আনাঅল্লা অতন অভানও বধমভীর ানফন এফং অনায ফওান ওথা অতভ ভানু 
ওযনফা না।  

তঔতচয ভূানও ফওান তফলনয় প্রশ্ন ওযনত তননলধ ওনয তদনরন, মতক্ষ্ে না তততন তননচ ফ ম্পনওভ তওঙু 
ফনরন। 

তাঁযা ঘরনত শুরু ওযনযন। এও চায়কায় তাঁযা ফনৌওায় ওনয নদী ায তেনরন। ফননভ মায়ায ভয় 
তঔতচয ফনৌওাতটনত এওতট তঙদ্র ওনয তদনরন। ভূা ফরনরন: অতন তও অনযাীনদয ডুতফনয় ফদয়ায 
চনু তঙদ্র ওযনরন? এটা ফতা ঔুফআ নুায়। তঔতচয ফরনরন, অতভ তও ফতরতন ফম তুতভ অভায ানথ বধমভ 
ধাযে ওযনত াযনফ না?  

ভূা ভাপ ঘাআনরন তাঁয বুনরয চনু।  

অফায তাঁযা ঘরনত শুরু ওযনরন। নথ তাঁযা এও ফারওনও ফদঔনত ফনরন। তঔতচয তাঁনও তুা 
ওযনরন। ভূা ফরনরন: এটানতা গুরুতয নুায় - তনষ্পা এওতট প্রােনও ফভনয ফপরা, তুায যাধ 
ঙাোআ। অতভ তও ফতাভানও ফতরতন - তঔতচয ফরনরন - ফম তুতভ বধমভ ধযনত াযনফ না? ভূা ফরনরন, 
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এযয মতদ অতভ অনানও ফওান তফলনয় প্রশ্ন ওতয, তনফ অতন অভানও নঙ্গ যাঔনফন না, ওাযে 
এযয অভায ফওান চয থাওনফ না।  

এযয তাঁযা অফায ঘরনত রাকনরন। এওতট নয ফৌঁনঙ ফঔানওায ফরাওনদয ওানঙ ঔাফায ঘাআনরন, 
তওন্তু তাযা তদনত স্বীওায ওযনরা।  

তঔতচয ফঔানন ফদঔনরন এওতট বাগা ফদয়ার, আঁটগুতর ঔুনর ঔুনর নে মানে। তততন ফদয়ারতটনও 
ফভযাভত ওনয তদনরন, ফওান ভচুতয ঘাআনরন না।  

ভূা ফরনরন: অতন ফতা আো ওযনর এআ ওানচয চনু ফরাওনদয ওানঙ ভচুযী ঘাআনত াযনতন।  

তঔতচয ফরনরন: এঔাননআ ফতাভায ানথ অভায ম্পওভনেদ নরা। ফম তফলনয় তুতভ বধমভ ধযনত ায তন, 
অতভ ফতাভানও তা ফুতছনয় তদতে।  

ফনৌওাতট তঙর ওনয়ওচন কযীফ ফরানওয। তাযা এতট তদনয় ভুনদ্র চীতফওা অযে ওযনতা। অতভ 
ফনৌওাতটনত তঙদ্র ওনয তদরাভ, ওাযে ওানঙআ এওচন যাচা তঙর ফম ফনৌওা ফদঔনরআ তা ফওনে তননতা।  

অয তওনাযতটয ততাভাতা তঙর ভু’তভন। ফ তায ফাধুতা  ীভারঙ্ঘন তদনয় তায ফাফা-ভানও ওষ্ট্ 
ফদনফ অতভ এআ অংওা ওযতঙরাভ। অতভ ঘাআরাভ ফম তানদয যফ ফমন তানদযনও এআ ফঙনরয ফদনর 
অনযা তফত্র  অনযা ফফত তপ্রয় এও ন্তান দান ওনযন।  

ফদয়ারতট তঙর দুতট এততভ ফারনওয, মানদয ফাফা-ভা তঙনরন বার ভানুল। ফদয়ারতটয তননঘ তঙর গুপ্তধন, 
মা ফে নয় ফকনর ফঙনর দুতট ঈদ্ধায ওরুও এটাআ অল্লা ফঘনয়তঙনরন। মা তওঙু অতভ ওনযতঙ, তা তনচ 
ফথনও ওতযতন। তুতভ ফম তফলনয় বধমভ ধাযে ওযনত ায তন, এটাআ তায ফুাঔুা।  

অল্লা তাঁয ীভ জ্ঞান  তনুে ফওৌর তদনয় তফশ্বচকনতয ফতওঙুনও তযঘারনা ওযনঙন, প্রততারন 
ওযনঙন। ভানুল তায ীভাফদ্ধ জ্ঞান  দূযদৃতষ্ট্য বানফয ওাযনে ফহু খটনায় দুনমভাক  ওরুাে ফদঔনত 
ায়। ততুওায ভু’তভনআ ফওফর ফুছনত ানয ফম অাত ওরুানেয তবতনয অল্লা ভানফচাততয চনু 
ততুওায ওরুাে ফযনঔনঙন। এফং ফ তঔন বধমভধাযে ওনয  অল্লায ঈযআ বযা ওনয।  (ূযা 
ওাপ,১৮:৬০-৮২) 
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অয়াতুর তফযয 
 

‚ফতাভযা ফতাভানদয ভুঔভন্ডর ূফভ ফা তশ্চভ তদনও তপযা তানত ুেু ফনআ; ফযং ুেু তায, ফম ফুতি 
অল্লা, যওার, ফপনযতাকে, তওতাফ  নফীকনেয প্রতত তফশ্বা স্থান ওনয এফং তাঁযআ বারফাা 
চভননয চনু অত্মীয়-স্বচন, ততৃীনকে, দতযদ্রকে, তথওকে  তবকু্ষ্ওনদয এফং দাত্ব ফভাঘননয চনু 
ধন-ম্পদ দান ওনয, অয ারাত প্রততষ্ঠা ওনয  মাওাত প্রদান ওনয এফং ঙ্গীওায ওযনর মাযা ফআ 
ঙ্গীওায ূেভওাযী য় এফং মাযা বানফ  ফক্লন  মুদ্ধওানর বধমভীর তাযাআ তুযায়ে এফং 
তাযাআ অল্লাবীরু।‛ (ূযা ফাওাযা, ২:১৭৭) 

এআ অয়াততটনও ফরা য় অয়াতুর তফযয। এনত ভু’তভননদয ঘতযনত্রয তফস্তাতযত ফেভনা অনঙ। 
ইভানদাযনদয ততনতট বফতষ্ট্ু এআ অয়াততটনত তুনর ধযা নয়নঙ: ইভান, অভনর ানর ফা ৎওাচ 
এফং ফয ফা বধমভধাযে। 

অয়ানতয প্রথনভআ ফরা নয়নঙ ৎওভভীরতা শুধু ূফভ ফা তশ্চনভ ভুঔ ফপযাননা নয়, এনত ফওান ুেু ফা 
ওরুাে ফনআ। ওরুাে ফা ুেু যনয়নঙ অল্লায হুওুভ তযূেভবানফ ফভনন ফনয়ানত; তাঁয অনুকনতু। 
ফওান তফনল তদও এঔানন ঈনেু নয়, ঈনেু অল্লায আফাদত, অনুকতু। ভুতরভযা ওাফায আফাদত 
ওনয না, তাযা এও  ংীতফীন অল্লায আফাদত ওনয।  

ওাযা ততুওায ুেুফান? 
 

এআ অয়াত নুমায়ী তাযাআ ুেুফান মাযা অল্লা, অতঔযাত, ফপনযতা, তওতাফ এফং নফীনদয ঈয 
ইভান এনননঙ থভাৎ ভু’তভনকে। ইভাননয ঙয়তট ঈাদাননয াঁঘতটআ এঔানন ফেভনা ওযা নয়নঙ।  

তাযয ভু’তভননদয বফতষ্ট্ু ফরা নয়নঙ:  

১। তাযা অল্লায বারফাা চভননয চনু অল্লায ফদয়া ধন-ম্পদ ফুয় ওনয। তাযা ওানদয চনু 
ম্পদ ফুয় ওনয তা এঔানন ঈনল্লঔ ওযা নয়নঙ।  

অত্মীয়-স্বচন- এযাআ অভানদয ঈদাযতা  দানীরতায ফফত ওদায।  

আয়াততভ- মানদয ততা থফা ততা-ভাতা ঈবনয়আ ভাযা ফকনঙ, মাযা দুফভর, ল্প ফয়স্ক, নাফারও এফং 
ঈাচভনন ক্ষ্ভ।  

তভওীন- মানদয প্রনয়াচন ূযনেয ভত মনথষ্ট্ থভ ফনআ, তওন্তু মাযা ননুয ওানঙ াত ানত না 
অত্মভমভাদায ওাযনে। 
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আফনু াতফর/তথও- ফম ফওান ফরাও ফম তায ফােী ফথনও দূনয ফস্থান ওযনঙ, মায তযতস্থতত এভন 
ফম প্রনয়াচন ফভটাননায ঈনমাকী মনথষ্ট্ ম্পদ তায ফনআ। খনয তপনয মায়ায ঙ্গতত তায ফনআ। 
তানও তায খনয তপনয মায়ায ভত মনথষ্ট্ তযভাে ফদয়া ঈতঘত।  

ননও ভয় ফভভাননও এআ ে তদনয় ফুছাননা য়। ফভভাননদয ও নে এওতদন এও যাত বার 
ঔাফায ঔায়াননা এফং ততন তদন অততনথয়তা। এয ফফত তওঙু ওযা নর তা াদাওা তানফ কেু নফ।  

ানয়রীন / তবকু্ষ্ও / াামুপ্রাথভী- ফম াামু ঘায় তানও াামু ওযা।  

দাভুতি  ভুতিে- ক্রীতদা ভুি ওযা  ভুতিে ফদয়া। 

ঈদাযতা  দানীরতায ভধু তদনয় এওতট ভতভভতাূেভ ভুতরভ ভাচ এবানফআ কনে নে, ফঔানন 
ফাআ তনযাত্তা ফবাক ওনয। 

২। এযয অল্লায ও অদানয়য ওথা ফরা নয়নঙ- মা নে তনয়তভত ারাত প্রততষ্ঠা ওযা  মাওাত 
অদায় ওযা। ারানতয ভধু তদনয় অভযা তযূেভবানফ অল্লায ওানঙ তননচনদয ভভে ওতয- এটাআ 
আরাভ।  

ারাত ভু’তভন ফও তি ফমাকায়। 

ইভান দৃঢ় ওনয। 

তাা, ংওায আতুাতদ ন্তনযয ফযাকনও দূয ওনয। ারাত ভুতরনভয তঘহ্ন।  

মাওাত আরানভয স্তম্ভ, পযচ, ৎওভভীরতা  তফত্রতা চভননয ঈায়। 

৩। ঘুতি/ঙ্গীওায যক্ষ্া ওযা ৎওভভীরতায অনযওতট তদও। অল্লায ানথ অভানদয য়াদা যনয়নঙ, 
তাঁনও অভযা যফ তানফ স্বীওায ওনয তননয়তঙ। অদভনও ৃতষ্ট্য য তাঁয তে ফথনও ওর ভানুলনও 
ফফয ওনয অল্লা এআ ঙ্গীওায তননয়তঙনরন। দুতনয়ায চীফনন অল্লানও যফ তানফ ফভনন এফং শুধুভাত্র 
তাঁয আফাদত ওনয অভানদয এআ ঙ্গীওায ূেভ ওযনত নফ।  

ফুতিকত, াভাতচও  যাষ্ট্রীয় মভানয় াযস্পতযও ঙ্গীওায ূেভ ওযা ভু’তভননদয ওতভফু। 

ইভান  অভনর াতরনয ঈয দৃঢ় থাওায চনু ভু’তভননয প্রনয়াচন বধনমভয। ভু’তভন ওঔননা অল্লায 
ঈয বযা াযায় না। ভু’তভন ওঔননা অল্লা ঙাো অয ওানযা ওানঙ াামু ঘায় না। তাযা অল্লায 
নথ ঘরায ফুাানয ফম ফওান ধযননয ংওটনও বয় ায় না। তাযা বানফ, দুঃঔ-ওনষ্ট্, মুনদ্ধয ওতেন 
তযতস্থততনত ফয ওনয। 

ইভাননয ফভৌতরও তফলয়গুনরা, ফুতিকত  অতথভও পযচ আফাদতভূ, াযস্পতযও ফরননদননয ফুাানয 
ওযেীয় ফতওঙুআ এওতট ফঙাট অয়ানত এওতট নেয ভধু তদনয় ফেভনা ওযা নয়নঙ- অর তফযভ- ুেু।  

ফননল ফরা নয়নঙ এযাআ তুযায়ে  ভুত্তাওী থভাৎ অল্লাবীরু।  



  [74] 
  

রুওভান(অ.)এয ঈনদ 
 

‚অতভ তনশ্চয়আ রুওভাননও তওভত দান ওনযতঙরাভ এফং ফনরতঙরাভ, অল্লায প্রতত ওৃতজ্ঞতা 
প্রওা ওয। ফম ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওনয ফ ফতা তা ওনয তননচযআ চনু, এফং ফওঈ ওৃতজ্ঞ নর 
অল্লা ফতা বাফভুি, প্রংতত।” (ূযা রুওভান, ৩১:১২) 

রুওভান তঙনরন এওচন জ্ঞানী ফুতি। অল্লা তানও দ্রৃীননয জ্ঞান  ফফাধতি তদনয়তঙনরন। অয 
তানও ফনরতঙনরন ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযনত। অভযা তওবানফ অল্লায ওৃতজ্ঞ ফান্দা নত াতয? 

 অভযা ন্তনয ওৃতজ্ঞ ফফাধ ওযনফা অল্লায ফদয়া ফ তওঙুয ওথা ভনন ওনয। 

 অভযা অরাভদুরতল্লা ফরনফা থভাৎ ভস্ত প্রংা অল্লায।  

 অভযা পযচ ারন ওযনফা  াযাভ তুাক ওযনফা। 

 ফবানফ অল্লায ফদয়া তনয়াভত ফুফায ওযনফা, ফমবানফ অল্লা ঘান। 

 অভানদয যীয, ভয়, ম্পদ, তি অল্লায অনুকনতুয ওানচ রাকানফা। 

 ননুয প্রতত দয় অঘযে ওযনফা  ওৃতজ্ঞ থাওনফা। 

রুওভান তায ফঙনরনও ফনরতঙনরন : 

ফ ফৎ! অল্লায ানথ ওাঈনও যীও ওনযা না। তনশ্চয়আ তযও ফে চুরুভ। অল্লায ানথ ফওান 
তওঙুনও যীও না ওযায থভ নে : 

 অল্লানও এওভাত্র ততু আরা ফা ঈাু তানফ ফভনন ফনয়া, 

 ফ ফুাানয তাঁয অনুকতু ওযা, 

 তাঁয ওানঙআ মা তওঙু প্রনয়াচন তা ঘায়া ফা দুঅ ওযা, 

 শুধু তাঁয ঈনযআ বযা ওযা, 

 এআ তফশ্বা যাঔা ফম ফতওঙুয ঈয ূেভ তনয়ন্ত্রে  ক্ষ্ভতা শুধু তাঁযআ যনয়নঙ, 

 তাঁয ঙন্দ-ঙন্দনও ঘূোন্ত ফনর ফভনন ফনয়া, 

 তাঁনওআ ফনঘনয় ফফী বয় ওযা  বারফাা। 

তযও ফে চুরুভ এচনু ফম তা অল্লায ও নষ্ট্ ওনয, মায তযেতত চাান্নাভ। 

তাযয রুওভান ফঙনরনও ফরনরন অল্লায প্রতত ওৃতজ্ঞ নত এফং ফাফা-ভানয়য প্রতত ওৃতজ্ঞ নত। 
ফাফা-ভা ওষ্ট্ ওনয ফাচ্চানও ফে ওনযন। ভা তানও কনবভ ধাযে ওনযন এফং ুনযা দু’ফঙয দুধ 
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ঔায়ান। তাঁনদয এআ ওষ্ট্  ভায়া ভভতায ওথা ভনন ওনয তাঁনদয ানথ বার ফুফায ওযনত নফ 
 ফাধু থাওনত নফ। তনফ তাঁযা মতদ এভন ফওান অনদ ফদন মা তযও, ফম তফলনয় তেও চানা 
ফনআ, তনফ তাঁনদয ওথা ভানা মানফ না। থভাৎ তাঁনদয ফাধু নত তকনয় অল্লায ফাধু য়া মানফ 
না। ফওানটা তযও, ফওানটা অল্লায ফাধুতা তা ফচনন তননত নফ। ফাআনওআ অল্লায ওানঙ 
তপনয ফমনত নফ। অল্লা ফঔানন বার ওানচয প্রততদান ফদনফন। তততন ফাআনও চাতননয় ফদনফন 
ফও তও ওনযনঙ। অয দুতনয়ানত তানদয ানথ নম্রতায ানথ ঘরনত নফ। অন্ততযওবানফ অল্লায 
তবভুঔী মাযা, তানদয নথ ঘরনত নফ।  

 

বার ফা ভন্দ ওাচ, তা মত ফঙাটআ ফাও না ফওন, এভনতও তযলায দানায ভত ফঙাট - তা 
অল্লায ওানঙ ফকান থাওনফ না। তততন ূক্ষ্ণদভী, ফ ঔফয যানঔন।  

তাযয রুওভান তায ুত্রনও তননদভ তদনরন : 

ারাত ওানয়ভ ওয। 

বার ওানচ ঈৎা দা, ভন্দ ওানচ তননলধ ওয। অয তফনদ-অনদ বধমভ ধয।  

ফয ফা বধমভধাযে তুন্ত প্রনয়াচনীয়  ঈত্তভ বফতষ্ট্ু। অল্লায ন্তুতষ্ট্য নথ ননও ওষ্ট্ অয 
তফদ-অদ থাওনফ, তঔন বধমভ ঙাো ঘরা ওতেন নফ। তততন অয ফরনরন : 

ংওানযয ানথ ননুয তদও ফথনও ভুঔ তপতযনয় তন না। ভানুলনও ফজ্ঞা ওযা, ফঙাট ভনন ওযা 
 ঈদ্ধত অঘযে অল্লা ঙন্দ ওনযন না। ভধুভ কততনত ঘরানপযা ওযনফ (তত ধীনয নয় 
অফায তত দ্রুত নয়)। ফতাভায ওন্ঠস্বয নীঘু ওযনফ, অয়ানচয ভনধু কাধায অয়াচআ ফনঘনয় 
ঙন্দনীয়। (ূযা রুওভান ৩১:১৩ -১৯) 

রুওভাননয এআ ঈনদগুনরা অভানদয চনু দুতনয়া  অতঔযানতয ওরুাে তননয় অনফ।  

অভানদয চনু এঔানন তও তও ঈনদ যনয়নঙ? 

 যীওতফীন আফাদত 

 ততাভাতায প্রতত দ্রৃুফায 

 ওতভফু ারন 

 তেও নথয নুযে 

 অল্লা ম্পনওভ জ্ঞান 

 অল্লায হুওুভ/অনদ-তননলধ/আফাদত-তযও ম্পনওভ জ্ঞান 

 ারাত ওানয়ভ 
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 ৎ ওানচ অনদ, ভন্দওানচ তননলধ 

 বধমভুধাযে 

 ংওায না ওযা 

 ভানুলনও ফয় না ওযা 

 স্বাবাতফও ঘারঘরন মানত তফনয়-নম্রতা যনয়নঙ 

 নযভ অয়ানচ ওথা ফরা। 
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দুতনয়ায চীফননয ফাস্তফতা 
 

যাূর (া.) তফোভ তনতেনরন দুুনয। এওতট ফঔচুয াতায ঘাটাআনয়য ঈয শুনয় তঙনরন তততন। ভয 
(যা.) এনরন তাঁয ানথ ফদঔা ওযনত। নুভতত তননয় যাূনরয(া.) খনয েুওনরন ভয (যা.)। ফঙাট্ট 
এওতট খয, দু’এওতট তত প্রনয়াচনীয় তচতন ঙাো অয তওঙুআ ফঔানন ফনআ। যাূনরয (া.) তনে 
ঘাটাআনয়য দাক নেনঙ, ফদনঔ ভয (যা.) ফরনরন: ফ যাূরুল্লা, মতদ অতন এয ফঘনয় নযভ এওতট 
কতদ ফুফায ওযনতন, ওতআ না বার নতা। যাূর (া.) ঈত্তয তদনরন: ফ ভয! এআ দুতনয়ায ানথ 
অভায তও ম্পওভ? দুতনয়ায ানথ অভায তুরনা এওচন ভ্রভেওাযীয ভত, ফম তুন্ত কযনভ ভ্রভে 
ওযনঙ। ঘরায নথ ক্লান্ত নয় ফ এওতট কানঙয ঙায়ায় ফন তওঙুক্ষ্ে তফোভ ফনয় তাযয ঘনর মায় 
তায কন্তনফু।  

আফন অিা (যা.) ওতৃভও ফতেভত। 

 

ঈত্তভ ফুফা 
 

ভদীনায অনাযনদয ভনধু অফু তারা (যা.) তঙনরন ফনঘনয় ম্পদারী। ওাযন তাঁয তঙর 
ননওগুনরা ফাকান। তাঁয ফনঘনয় তপ্রয় ফাকানতটয নাভ ফাআরূা, মা তঙর ভতচনদ নফফীয াভনন। 
যাূরুরা (া.) প্রায়আ ফআ ফাকানন ফমনতন এফং ফঔানওায াতন ান ওযনতন। মঔন ূযা অনর 
আভযাননয ৯২ নং অয়াততট নাতমর র ‚ফতাভযা মা বারফা, তা নত ফুয় না ওযা মভন্ত ফতাভযা 
ওঔননাআ ওরুাে রাব ওযনত াযনফ না‛ তঔন অফু তারা (যা.) যাূর (া.) এঁয ওানঙ তকনয় ফরনরন: 
অভায ওানঙ ফনঘনয় তপ্রয় এআ ফাআরুা ফাকান। এতট অতভ অল্লায যাস্তায় দান ওযতঙ। অতভ এয 
য়াফ ওরুাে তানফ এফং তওয়াভনতয তদন অল্লায ওানঙ এও তফার ম্পনদয বান্ডায তানফ 
ায়ায অা ওতয। ুতযাং অল্লায তননদভ নুমায়ী অতন এআ ম্পদ ফমবানফ ঘান ঔযঘ ওরূন। 
যাূর (া.) তাঁয এআ দানীরতায় ঔুী নয় ফরনরন: ফেআ ঈত্তভ এআ রাবচনও ফুফা। এটা ননও 
ফফত রাবচনও ফুফা। অতভ শুননতঙ তুতভ মা ফনরঙ। অতভ ঘাআ তুতভ এতট ফতাভায তনওটাত্মীয়নদয দান 
ওনয দা।  
অফু তারা (যা.) যাূনরয (া.) যাভভ নুমায়ী ফাকানতট তাঁয তনওটাত্মীয়  ঘাঘানতা বাআনদয ভনধু 
ফন্টন ওনয ফদন। 
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আরানভয ঈৎফ ভূ 
 

ইদুর তপতয  ইদুর অমা 

‚প্রনতুও চাততয তনচস্ব ইদ যনয়নঙ, অয এটা অভানদয ইদ।” 

                                              (ফুঔাযী, ভুতরভ) 

অনা আফন ভানরও (যা.) ফতেভত: ‚যাূরুল্লা (া.) মঔন ভদীনায় এনরন, তঔন তানদয দুতট 
ঈৎনফয তদন তঙর। তততন (া.) ফরনরন: ‘এ দুতট তদননয তাৎমভ তও?’ তাযা ফরর: ‘চাততরয়ানতয 
মুনক অভযা এ দুতট তদনন ঈৎফ ওযতাভ।’ যাূরুল্লা (া.) ফরনরন: ‘অল্লা ফতাভানদযনও এয 
তযফনতভ ঈত্তভ তওঙু তদনয়নঙন: আয়াভুনোা (ওুযফানীয ইদ)  আয়াভুর তপতয (ফযামায ইদ)।‛ 
(ুনানন অফু দাঈদ)    

ওুযঅনন অল্লা ফনরনঙন: ‚প্রতততট চাততয চনু অতভ ধভভীয় ঈরক্ষ্ু তনতদভষ্ট্ ওনয তদনয়তঙ মা 
তানদযনও ারন ওযনত য়।” (ূযা াজ্জ্ব, ২২:৬৭) 

“ফতাভানদয প্রনতুনওয চনুআ অতভ এওতট তনতদভষ্ট্ তফধান  ুস্পষ্ট্ থ তনধভাযে ওনযতঙ।” (ূযা 
ভাতয়দা, ৫:৪৮) 

এবানফ আরাভ অায য ূনফভয ওর আরাভ ফতবূভত ঈৎফ ভুতরভনদয চনু ফাততর ওনয 
ফদয়া নয়নঙ। দুতট তদন অল্লা ঈৎনফয চনু তনতদভষ্ট্ ওনয তদনয়নঙন। ভুতরভনদয নুযনে 
ফম ফওান ঈৎফ ারননয প্রঘরন ওনোযবানফ ফন্ধ ওযা নয়নঙ। ভুতরনভয ঈৎফ দুতট আরানভয 
দুতট স্তম্ভ ফযামা  াজ্জ্ব ারননয ানথ ম্পতওভত। 

ইদুর তপতয 

ায়ার ভানয প্রথভ তাতযনঔ ঈদমাতত য় ইদুর তপতয। এতট দভ আরাভী ভা।  

যভাদান নে নফভ আরাভী ভা। এয প্রথভ তাতযনঔ ফযামা শুরু য়। 

ফযামা নে পমনযয শুরু ফথনও ূমভাস্ত মভন্ত ানাায  নু তওঙু ওাচ তুাক ওযা। অযফীনত 
এও াভ ফরা য়। াভ আরানভয এওতট স্তম্ভ।  

ফবাযযানত ফনযী ঔায়া য়, এতট ুন্না। এনত যীনয তি ায়া মায় এফং য়াফ যনয়নঙ। 
ন্ধুায় ূমভানস্তয যযআ ারওা ঔাফায ফঔনয় অভযা ফযামা বাতগ, এটাআ আপতায।  

যাূর (া.) এ ভনয় ততনতট ফঔচুয ফঔনতন, তওঙু না ফনর শুধু াতন ান ওযনতন। ভাকতযনফয 
য তততন ভাছাতয ধযননয ঔাফায ফঔনতন, অয ফনযীনত ারওা তওঙু ফঔনতন। 

যভাদান তুন্ত ফযওতভয় ভা। এআ ভান ফম ফওান বার ওানচয চনু কতেত য়াফ যনয়নঙ।  
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ফযামায ুযস্কায অল্লা তনচ ানত ফদনফন ফনরনঙন। এ ভান য়তাননও ফফঁনধ যাঔা য়, তায 
পনর ঔাযা ওাচ ফথনও দূনয থাওা, াযাভ তুাক ওযা অভানদয চনু চ নয় মায়। বার ওাচ 
ওযা চ য়।  

যভাদাননয যাতগুতরনত নপর ারাত অদায়  ওুযঅন ততরায়াত ননও পমীরনতয।  

প্রতত যানত ননও চাান্নাভীনও অল্লা ভাপ ওনয ফদন। এ ভানয ফল দ যানত যনয়নঙ 
রাআরাতুর ওদয, এ যানত ওুযঅন নাতমর নয়তঙর। এতট তফনল এও যাত। এ যানতয আফাদনতয 
য়াফ াচায যানতয আফাদনতয ভান।  

ওুযঅন নাতমর য়ায ওাযনেআ যভাদান ভানয ভমভাদা ননও ফফত। ফল দনওয তফনচাে যানত্র 
ফফত ফফত নপর ারানতয ভাধুনভ এআ যানতয নুন্ধান ওযনত ফরা নয়নঙ।  

এআ ভা তুন্ত গুরুত্বূেভ অভানদয চীফনন। তননচনদয নাপনও তনয়ন্ত্রে ওযায ভাধুনভ অভযা 
অভানদয ঘতযনত্র তযফতভন অননত াতয। অভযা ফফত ফফত দুঅ  বার ওাচ ওযনত াতয। 
অল্লায আো নুমায়ী তননচয চীফননও বতযী ওযনত াতয। এওভানয াভ ারন  নুানু 
আফাদনতয ভধু তদনয় অল্লায ওানঙ তযূেভ অত্মভভনেয তক্ষ্াআ অভযা াআ। 

ায়ানরয নতুন ঘাঁদ ফদঔা ফকনর যভাদান ফল য়। প্রথভ তাতযনঔ ফ ভুতরভ ইদুর তপতয 
ারন ওনয। ইনদয প্রধান ঈৎফ নে ইনদয ারাত অদায়, চাভাঅনতয ানথ, ইদকান। নাযী-
ুরুল-তশু ওনর ইনদয ারাত অদায় ওযনত মানফ, এটাআ ুন্না। 

ইনদয ারানতয অনক তপতযা অদায় ওযনত নফ নাযী, ুরুল, তশু ওরনও। তপতযা নে 
তনতদভষ্ট্ তযভাে ঔাদুু মা দতযদ্রনও দান ওযনত নফ। তপতযায তযভাে নে এও া’ থভাৎ 
প্রায় ২৪০ গ্রাভ ঔাদুু।    

এটা অভানদয ফযামায বুর-ত্রুতটয ংনাধন ওনয ফদয় অয ওনরয ানথ ুঔ দুঃঔ বাক ওনয 
ফনয়ায তক্ষ্া ফদয়।  

ইনদয ারানত অভযা অল্লানও ওৃতজ্ঞতা চানাআ - তততন ফম অভানদয এআ ফযওতভয় ভানয 
যভত, ক্ষ্ভা  ভুতি ায়ায ুনমাক তদনয়নঙন ফচনু। 

আভানভয ঔুতফা ফানায ভাধুনভ অভানদয দ্রৃীননয জ্ঞান ফানে। ইভান তিারী য়। 

অভযা ওর ভুতরভ অল্লায ফান্দা তানফ এও ওাতানয দাঁতেনয় ারাত অদায় ওযতঙ, অল্লানও 
ওৃতজ্ঞতা চানাতে, তাঁয ওানঙ য়ানফয অা ওযতঙ, অল্লানও বয় ওনয তাঁয অনুকতু ওযতঙ- 
এটাআ ইদ, এটাআ ঔুত। 

তাওািারাল্লাহু তভন্না য়া তভনওুভ  - াাফীযা যস্পনযয চনু এআ দুঅ ওযনতন।  

অল্লায ফেষ্ঠত্ব  প্রংা ফেভনা ওযনত ওযনত এও যাস্তা তদনয় ইনদয ারানত মানফ, ারাত 
ফনল নু যাস্তা তদনয় খনয তপযনফ। অল্লাহু অওফায, অল্লাহু অওফায, রা আরাা আল্লাল্লাহু অল্লাহু 
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অওফায, অল্লাহু অওফায য়াতরল্লাতর াভদ - এবানফআ তাওফীয ফরনত নফ। যভাদান নে 
অল্লানও ঔুত ওযায, অল্লায যাস্তায় ঔযঘ ওযায, অল্লায ন্তুতষ্ট্য চনু তুাক ওযায, তননচনও 
তনয়ন্ত্রে ওযায, ঘতযত্র ংনাধন ওযায, অতঔযাত চভন ওযায ঈৎফ। 

 

ইদুর অমা 

ইদুর অমায তফনলত্ব নে এতট আরানভয নুতভ স্তম্ভ ানজ্জ্বয ানথ চতেত। ৯আ তচরাজ্জ্ব 
ভক্কায অযাপা প্রান্তনয াজ্জ্ব নুতষ্ঠত য়। াযা দুতনয়া ফথনও ভুতরভযা াজ্জ্ব ঈরনক্ষ্ু ভক্কায় 
ভনফত ন। ানজ্জ্বয যতদন াচীযা ওুযফানী ওনযন।  

তচরানজ্জ্বয প্রথভ ১০ তদননয আফাদত অল্লায ওানঙ ফনঘনয় ফফত ঙনন্দয। ওুযফানী এওতট 
ঈত্তভ আফাদত। এআ াজ্জ্ব  ওুযফানী ওযা য় নফী আফযাতভ (অ.) এঁয ওুযফানীয স্ভযনে।  

এনত অভানদয চনু তুানকয তক্ষ্া যনমনঙ, অল্লায অনদ তওবানফ ারন ওযনত নফ তায তক্ষ্া 
যনয়নঙ। আব্রাতভ (অ.) ফমবানফ অল্লায ন্তুতষ্ট্য চনু তননচয তপ্রয় ফস্তুনও ওুযফানী ওযায চনু 
বতযী নয় তকনয়তঙনরন - অভানদয বতযী নত নফ তননচনদয তপ্রয় ফতওঙুনও অল্লায যাস্তায় 
তুাক ওযায চনু। আব্রাতভ (অ.) ফমবানফ তননচয চীফনন তফতবন্ন যীক্ষ্ায় ঈত্তীেভ নয় অল্লায 
যভত  ফনু্ধত্ব রাব ওনযতঙনরন - অভযা ইদুর অমা ফথনও অল্লায যভত রানবয অা 
ওযফ। ওুযফানীয ফকাত তননচযা ফঔনত, অত্মীয়নদয ঔায়ানত  কতযফনদয ভানছ তফতরনয় তদনত 
ফরা নয়নঙ ওুযঅনন। অয এটা ফরা নয়নঙ ফম, ওুযফানীয শুয যি  ফকাত তওঙুআ 
অল্লায ওানঙ ফৌঁঙায় না, ফৌঁঙায় ভানুনলয তাওয়া -অল্লা বীতত। ফম ন্তনয অল্লায বয় 
অনঙ, অল্লা ফটাআ ওফুর ওযনফন।  

ইনদয ঔুত নে অল্লায ন্তুতষ্ট্য চনু অল্লায নথ ঔযঘ ওযায ঔুত, অল্লায অনুকতু ওযায 
ঔুত।  

আরাভ তওঙু অঘায নুষ্ঠাননয ভতষ্ট্ নয়। ভানুনলয ফকাটা চীফননয ওর তদও অল্লায ন্তুতষ্ট্ 
নুমায়ী ঘরনফ এটাআ আরাভ। তাআ ভুতরভনদয ঈৎফ, তানদয ইদ নে আফাদত, অল্লানও 
অয ফফত ওনয স্ভযে ওযা, ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযা  বফধ অনন্দ ওযা।   
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মাওাতযয়ায দুঅ 
 

‚ফ অভায যফ ! অভায াে দুফভর নয়নঙ, অভায ভাথায ঘুর ফনও াদা নয়নঙ। ফ অভায যফ! 
অনানও ফডনও অতভ ওঔননা ফুথভ আ নাআ।‛ 
মাওাতযয়া তাঁয যনফয ওানঙ তাঁয দুফভরতানও, তাঁয ক্ষ্ভতানও তুনর ধযনরন। তনচভনন, তনবৃনত তততন 
অল্লায ওানঙ দুঅ ওযনরন এআ তফশ্বা ওনয ফম দুঅ ওফুর নফ। তততন অল্লায ওানঙ ঘাআনরন তাঁয 
এওচন ঈত্তযাতধওাযী, ফম নফ তাঁযআ ভত আয়াওুনফয ন্তাননয ন্তবুভি।  

মাওাতযয়া তঙনরন ফনী আযাইনরয এওচন নফী। তাঁয ফওান ন্তান তঙর না। মঔন তততন ফৃদ্ধ নরন, 
তততন ফদঔনরন ফম তাঁয ফকানত্র এভন ফওঈ ফনআ ফম তাঁয ভৃতুুয য নফুয়ানতয দাতয়ত্ব ারন ওযনফ। 
তাআ তততন অল্লায ওানঙ এওচন য়াতয ফঘনয় দুঅ ওনযতঙনরন, থভাৎ ঈত্তযাতধওাযী। তততন 
ধনম্পনদয ঈত্তযাতধওাযী ঘানতন, ওাযে নফীনদয ফওান য়াতয থানও না। তাঁযা মা ফযনঔ মান তা 
াদাওা। নফীনদয য়াতয থভ নফুয়াত  জ্ঞাননয ঈত্তযাতধওায।  

তততন অনযা ফনরতঙনরন: ‚ফ অভায যফ! তানও তপ্রয়াত্র ফাতননয় তদন।‛ 
 অল্লা তাঁয এআ ঘভৎওায দুঅ ওফুর ওযনরন। ফরনরন:  

‚ফ মাওাতযয়া, অতভ ফতাভানও এও ুনত্রয ুংফাদ তদতে,তায নাভ নফ আয়াআয়া; এআ নানভ অতভ 
ূনফভ ওানযা নাভওযে ওতয নাআ।‛ 
 মাওাতযয়া ফাও নরন, ওাযে তততন ফৃদ্ধ নয়নঙন, অয তাঁয স্ত্রীয ওঔননা ন্তান য়তন, তততন ফৃদ্ধা। 
অল্লা তাঁনও চানানরন ফম এটা অল্লায চনু তুন্ত চ ওাচ। ওাযে তততনআ ফতা মাওাতযয়ানও ৃতষ্ট্ 
ওনযতঙনরন মঔন মাওাতযয়ায তস্তত্বআ তঙর না। এবানফআ অল্লা ফতওঙুনও ৃতষ্ট্ ওনযতঙনরন মঔন 
তওঙুআ তঙর না।  

 অল্লা মাওাতযয়ানও এওতট তনদভন/রক্ষ্ে তদনরন। ততন যাতত্র মাওাতযয়া ওানযা ানথ ওথা ফরনত 
াযনফন না মতদ তততন ুস্থ থাওনফন। 

অনতন্দত  ওৃতজ্ঞ তঘনত্ত মাওাতযয়া তাঁয ওনভয ওানঙ ফকনরন  আতঙ্গনত তানদযনও তননদভ তদনরন 
ওার-ন্ধুায় অল্লায তফত্রতা  ভতভা ফখালো ওযনত, ওাযে তততন ওথা ফরনত াযতঙনরন না।      

অল্লা মাওাতযয়ানও দান ওযনরন এও ুত্র, আয়াআয়া। আয়াআয়া ফওাভর  তফত্র হৃদয় তননয় ফফনে 
ঈনেতঙনরন। বনফআ অল্লা তানও দ্রৃীননয জ্ঞান, অল্লাবীরুতা দান ওনযন এফং তানও এওচন নফী 
ফাতননয় ফদন। 

তততন তঙনরন ফাফা-ভায ফাধু, তফনয়ী। এআ ঈত্তভ গুোফরী  প্রংনীয় স্ববানফয ওাযনে ততনতট ফস্থায় 
অল্লা তাঁনও াতন্ত  তনযাত্তা দান ওনযতঙনরন: চনন্ময তদন, ভৃতুুয তদন এফং ুনরুত্থাননয তদন। 
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এআ ততনতট ফস্থাআ ভানুনলয চানা, বীততপ্রদ। চনন্ময ানথ ানথ ভানুল ওষ্ট্, বয়, কু্ষ্ধা, ংগ্রাভ  
তনশ্চয়তায় বযা দুতনয়ায চীফননয মু্যঔীন য়। 

 ভৃতুুয ভয়তট নে অনযওতট ওতেন ওষ্ট্  তনশ্চয়তায ভুূতভ। 

 অয ানযয তদন ভানুল তননচনও তননয় তুন্ত য়যাতন  তঘন্তায ভনধু থাওনফ, তনশ্চয়তা  ঈৎওন্ঠা 
তখনয থাওনফ তানও। এআ ততনতট ভনয়আ অল্লা তাঅরায ক্ষ্ ফথনও আয়াআয়া াতন্ত  তনযাত্তা রাব 
ওযনফন।   
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অল্লাবীরুতা 
 

এও যানত্র ভয আফনুর ঔাত্তাফ, তদ্রৃতীয় ভুতরভ ঔতরপা, ভদীনায যাস্তায় াঁটতঙনরন। প্রতত যানতআ তততন 
ভদীনায তরকতরনত খুনয খুনয ভানুনলয ফঔাঁচঔফয তননতন ফওঈ না ফঔনয় অনঙ তওনা। 

যাত ফফ কবীয নয়নঙ। োৎ ভয দুচন ভতরায ওথাফাতভায অয়াচ ফনরন। তততন ফওৌতুরী নয় 
দাঁোনরন। ভা  ফভনয় ওথা ফরতঙর, তততন ফআ শুননত ফনরন। ভা ফভনয়নও ফরনঙ: ওার ওানর 
তফতক্রয চনু ফম দুধটা ফযনঔতঙ, তানত এওটু াতন তভতনয় দা। তানর অভযা ফফত টাওা াফ ঔযঘ 
ফভটাননায চনু। 

ফভনয়: তওন্তু ভা, ঔতরপা ভয ফতা ভানুলনও ফধাঁওা তদনত তননলধ ওনযনঙন।  

ভা: ফভা, ভয ফতা অয অভানদয ফদঔনত ানে না এঔন।  

ফভনয়: তওন্তু ভা, ভয অভানদয ফদঔনত ানে না তেও, অল্লা ফতা ফভয়আ ফদঔনঙন। 

ফভনয়তটয ওথা শুনন ভয ঔুফ ঔুত নরন। তায অল্লাবীরুতায চনু তানও তততন তাঁয এও ুনত্রয 
ানথ তফনয় তদনরন।  

এআ ফভনয়য নাতত নরন আরানভয অনযও তুনথয নুাযী ঔতরপা, ভয আফন অফদুর অতচচ, 
মাঁনও তদ্রৃতীয় ভয ফরা য়।  

‚আন্নাল্লাা ওানা অরাআওুভ যাতওফা‛ (ূযা তনা, ৪:১) 

তনশ্চয় অল্লা ফভয় ফতাভানদয ঈয রক্ষ্ু যানঔন। 
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অল্লা ফওাথায় অনঙন? 

 
এও াাফীয এওচন দাী তঙর। ফ ঈহুদ ফভত  ভদীনায ানয এও গ্রানভয ান ঙাকর 
ঘযাত। এওতদন ফাখ এওতট ঙাকর তননয় াতরনয় ফকর। চাননত ফনয ফআ াাফী যানক দাীতটনও 
ফচানয ঘে ভাযনরন। তাযয যাূরনও (া.) খটনাতট চানানরন। 

যাূনরয (া.) ফঘাযায তযফতভন ফদনঔ াাফী ফুছনত াযনরন ফম তততন ননও ফে নুায় 
ওনযনঙন। ানথ ানথ তততন ফরনরন: ফ অল্লায যাূর (া.) অতভ তানও ভুি ওনয ফদআ? 

তততন ফরনরন: তানও অভায ওানঙ তননয় এনা।  

দাীতট অায য যাূর (া.) তানও তচজ্ঞাা ওযনরন: অল্লা ফওাথায়?  

ফ ফরনরা: অওান।  

তততন অফায তচজ্ঞাা ওযনরন: অতভ ফও?  

ফ ফরনরা: অতন অল্লায যাূর।  

যাূর (া.) তঔন াাফীতটয তদনও তাতওনয় ফরনরন: তানও স্বাধীন ওনয দা, ফওননা ফ ভু’তভনা। 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  [85] 
  

যাূনরয পয়ারা 
 

এওফায এও অনাযী  মুফানয়য (যা.) তমতন তঙনরন যাূনরয (া.) পুাত বাআ, যাূনরয (া.) 
ওানঙ ফকনরন তানদয তফফাদ তভতটনয় তদনত। দুচননয ফাকাননয ঈয তদনয় এওতট াতনয নারা 
প্রফাতত যনয়নঙ। নারায প্রথনভ মুফানয়নযয ফাকান, তাযয অনাযীয ফাকান।  

অনাযী মুফানয়যনও ফরনতন, াতন অভায ফক্ষ্নত অনক ফমনত তদন। মুফানয়য তায ওথা ভাননত 
স্বীওায ওযনতন। ফ শুনন যাূর (া.) পয়ারা তদনরন, ফ মুফানয়য! তননচয ফাকানন াতন দা, 
তঃয ফতাভায প্রততনফীয চনু াতন ফঙনে দা।  

অনাযী এতট ঙন্দ ওযনরা এফং যাূর (া.) ফও ফরনরা, ফ অনায পুাত বাআ ফতা, 
(এচনুআ পয়ারা তায নক্ষ্ নরা)।  

এওথা শুনন যাূর (া.) এঁয ফঘাযায যগ ফদনর ফকর। তততন ফরনরন, 

মুফানয়য! তননচয ফাকানন াতন ধনয যাঔ মতক্ষ্ে না ফক্ষ্নতয অআর মভন্ত াতন ঈনে মায়, এযয 
াতন ফঙনে দা।  

অআননয দৃতষ্ট্নত এটাআ তেও তঙর, ওাযে মুফানয়নযয ফক্ষ্নতয ঈয তদনয় নারা প্রফাতত নয় 
অনাযীয ফক্ষ্নত অনতা।  

প্রথনভ যাূর (া.)  অনাযীয চনু মুফানয়যনও ঙাে তদনত ফনরতঙনরন। ফ নাযাচ নর তততন 
মুফানয়যনও তায প্রাু াতন তননয় তনফ াতন ঙােনত ফরনরন।  

মুফানয়য ফনরন, অল্লায ওভ! অভায ধাযো এ ফুাানযআ তননঘয অয়াত ফতীেভ নয়নঙ: 

‚তএফ ফতাভায যনফয থ! তাযা ওঔননা ভু’তভন নত াযনফ না মতক্ষ্ে না তাযা তানদয 
াযস্পতযও তফফাদ-তফংফানদ ফতাভানও তফঘাযও তানফ ফভনন ফননফ, তঃয তুতভ ফম তফঘায 
ওযনফ তা তদ্রৃধাীন ন্তনয  প্রাতন্তয ানথ গ্রে না ওযনফ।‛ (ূযা তনা, ৪:৬৫)  

(ফুঔাযী  ভুতরভ) 
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ওুযঅন 
 

যভ দয়াভয়, তততনআ তক্ষ্া তদনয়নঙন ওুযঅন, তততনআ ৃতষ্ট্ ওনযনঙন ভানুল, তততন তানও ততঔনয়নঙন 
বাফ প্রওা ওযনত। (ূযা যভান,৫৫:১-৪) 

ওুযঅন নে ভানুনলয প্রতত অল্লায ওথা, তমতন ভানুনলয ৃতষ্ট্ওতভা, যভ দয়াভয়। 

ওুযঅন ভানুনলয চনু অল্লায ওাঙ ফথনও তদায়াত, থ তননদভনা, তওবানফ ভানুল দুতনয়ায চীফনন 
ঘরনফ ফ ম্পনওভ জ্ঞান।  

এয বালা অযফী মা তঙর নফী ভুাম্যাদ (া.) এঁয বালা, তাঁয চাততয বালা।  

ূযা আওযায প্রথভ াঁঘতট অয়াত প্রথনভ নাতমর য়। তঔন নফী (া.) তঙনরন ভক্কায ফযা গুায়, 
তচফযাআর (অ.) অল্লায ওাঙ ফথনও এআ ফােী তননয় অনন। ২৩ ফঙয ধনয ধীনয ধীনয  ওুযঅন 
নাতমর নয়নঙ, ভক্কা  ভদীনায়, তফতবন্ন ভনয়, তবন্ন তবন্ন তযতস্থততনত- মা খনটতঙর াাফানদয চীফনন 
 ফআ ভনয়।  

তফত্র যভচান ভান ফযওতভয় রাআরাতুর ওদনয ওুযঅন নাতমর নয়নঙ, ওুযঅননয ওাযনেআ 
যভচাননয ভমভাদা এত ফফত।  

 

ওুযঅননয অনরাঘু তফলয়  বফতষ্ট্ু: 
 

‚তওতানফ অভযা ফওান তওঙুআ ফাদ তদআ তন।‛ (ূযা অনঅভ, ৬:৩২)  

১) ওুযঅনন যনয়নঙ অল্লায ত্তায ফেভনা, মা ফথনও অভযা অল্লায তযঘয় ফনত াতয, তাীনদয 
জ্ঞান চভন ওযনত াতয, তওবানফ অল্লায ানথ ম্পওভ বতযী ওযনত নফ  তাঁয আফাদত ওযনত নফ 
তা চাননত াতয। অল্লায তনদভনভূনয ফেভনা যনয়নঙ মা ফথনও অভযা অল্লায তস্তত্ব, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, 
দয়া আতুাতদয প্রভাে াআ। 

২) অল্লায ফদয়া তফতবন্ন তফতধতফধাননয ওথা অভানদয চানাননা নয়নঙ। এগুনরা ফওন ফদয়া নয়নঙ, 
তা চানাননা নয়নঙ। অল্লায হুওুভ ফভনন ঘরায ুযষ্কায তও অয ফাধুতায াতস্ত তও তা ফনর 
ফদয়া নয়নঙ। অতঔযানতয ফেভনা চান্নাত  চাান্নানভয তঘত্র অঁওা নয়নঙ। অভানদয ংনাধননয 
ঈায় অভযা এঔানন ঔুঁনচ াআ। আরাভী ভাচ বতযীয দ্ধতত চাননত াতয। এনত অয যনয়নঙ 
নফী-যাূরনদয চীফননয তফতবন্ন খটনা অয বংপ্রাপ্ত চাততভূনয ওাতনী। ফগুনরা অভানদয ইভাননও 
ফাতেনয় ফদয়, তফতবন্ন তযতস্থততনত অভানদয ওযেীয় তও তা তক্ষ্া ফদয়। 

ওুযঅনন ১১৪ তট ধুায় যনয়নঙ, প্রতততটনও ূযা ফরা য়।  
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প্রথভ ূযায নাভ ‘পাততা’ থভাৎ ূঘনা। ূযাগুনরায নাভওযে ওযা নয়নঙ ূযানত ফুফহৃত ফওান ে 
নুমায়ী।  

ওুযঅন ো ফা ততরায়ানতয চনু ননও য়াফ যনয়নঙ। প্রতততট ক্ষ্য ততরায়ানতয চনু দতট 
ওনয য়াফ যনয়নঙ।  

ওুযঅননয তফলয়ফস্তু ভানুল, স্মষ্ট্ায ানথ তায ম্পওভ  ৃতষ্ট্য ানথ াযস্পতযও ম্পওভ।  

ওাযাঅ ে ফথনও ওুযঅন েতট এননঙ। মায থভ নে ো। অফৃতত্ত ওযা।  

ওুযঅননয অনযা ননও নাভ যনয়নঙ: তমওয,স্ভযতেওা, পুযওান,তু তভথুায াথভওু ওাযী, হুদা, থ 
প্রদভনওাযী, ফাআনয়ুনা, প্রভাে, নূয, অনরা, অর-তওতাফ  অনযা ফহু নাভ। 

ওুযঅন নে ী। অয াদী ী। তওঙুংঔুও াদী ‘অল্লা ফনরনঙন’ এবানফ শুরু নয়নঙ। 
এগুনরানও াদী ওুদী ফরা য়। ওুযঅন  াদীনয ভনধু াথভওু নে:  

১। ে  থভ ঈবয় তদও ফথনওআ ওুযঅন অল্লায ফােী।  

২। ওুদী াদীনয ফিফু অল্লায ক্ষ্ ফথনও তওন্তু ে যাূনরয (া.)। 

৩। ওুযঅন ারানত ো য় এফং এতট ততরায়াত ওযা আফাদত। প্রতততট ক্ষ্নযয চনু এনত য়াফ 
যনয়নঙ। াদীনয ফফরায় এভনতট নয়।  

ওুযঅন নে যাূনরয চনু ভু’তচমা। অযফনদয তফনল বফতষ্ট্ু নে তানদয বালাকত দক্ষ্তা, ঈৎওলভ 
 সৃ্ভততনত ংযক্ষ্ে ওযা। তানদয ওানঙ ওাফু-াতনতুয তুন্ত ভাদয তঙর। অল্লা তানদয ওানঙ 
তানদযআ বালায় এভন এওতট তওতাফ নাতমর ওযনরন মা বালাশরী, প্রাঞ্জরতা, নরৌতওওতায তদও 
ফথনও তানদয ওল্পনা  ক্ষ্ভতানও ঙাতেনয় ফকর। 

ূযা আযা (১৭:৮৮)-এনত মূ্পেভ ওুযঅননয নুরূ তওঙু যঘনায ওথা ফরা নয়নঙ।  

ূযা হুদ (১১:১৩-১৪)- এনত দতট ূযায দৃ ূযা যঘনা ওযনত ফরা নয়নঙ।  

ূযা ফাওাযা (২:২৩) ফত যফতভীনত অফায এওতট ূযায নুরূ তরনঔ অননত ফরা নয়নঙ। 

এআ ঘুানরনঞ্জয ঈত্তয ফদয়া তঔনওায ফহু ওাফুপ্রততবা ম্পন্ন অযফনদয নক্ষ্ ম্ভফ য়তন। অনচা তা 
ম্ভফ নয়, ওাযে এটা অল্লায ফােী। ভানুল তায ীভাফদ্ধ ক্ষ্ভতা তননয় ওঔননা এয নুযে ওযনত 
াযনফ না। এয ফেভনাযীতত, বালা তঔনওায তফঔুাত ওতফনদয আরাভ গ্রনে ঈদু্রৃদ্ধ ওনযতঙর, ওাযে 
তাযা ফুনছতঙর, এভন যঘনা ফওফর অল্লায নক্ষ্আ ম্ভফ। এতট তফজ্ঞানভয়। এনত মা তওঙু অল্লা ফেভনা 
ওনযনঙন, তায ফহু তওঙু অচনওয ঈন্নত তফজ্ঞান তু ফনর প্রভাে ওনযনঙ। 

ওুযঅন সৃ্ভততনত ধাযে চ।  
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ওুযঅন ানেয অদফ: 
 

ওুযঅন ফুছায চনু ঈমুি ভয়, স্থান  তযনফ ফফনঙ তননত নফ।  

‚এনত ঈনদ যনয়নঙ তায চনু, মায নুধাফন ওযায ভত ন্তয যনয়নঙ থফা ফম তনতফষ্ট্ ভনন েফে 
ওনয।‛ (ূযা িাপ, ৫০:৩৭) 

থভাৎ ফোতানও ‘ন্তয’ তদনয় শুননত নফ, ন্তয ফফাছায চনু বতযী না থাওনর নে ফা শুনন রাব 
ফনআ। অয ফোতানও ভন তদনয় ওান ফনত শুননত নফ, শুননত শুননত ফফাছায ফঘষ্ট্া ওযনত নফ। 
তযূেভবানফ ওুযঅন ফথনও তক্ষ্া ফনয়ায চনু অভযা মা ওযনত াতয তা নে:  

১। তেও ভয় ফফনঙ ফনয়া, মঔন ভননানমাক ফনঘনয় ফফী থানও।  

২। তনতযতফতর স্থান ফফনঙ ফনয়া।  

৩। তিফরাভুঔী নয় ারানতয বতঙ্গনত থফা ফম ফওান ুতফধাচনও বতঙ্গনত ফা। 

৪। তেও তনয়ত থাওা থভাৎ অল্লানও ঔুী ওযায তনয়নত ওুযঅন েনরআ ফওফর অভযা ঈওৃত 
ফ।  

৫। ওুযঅন ানেয শুরুনত অঈমুতফল্লা নে তফতাতেত য়তাননয াত ফথনও অল্লায অেয় ঘাআনত 
নফ। ওাযে তা নানর য়তান ুনমাক ানফ অভানদয ন্তনয ওুপ্রবাফ ফপরায  অভানদয তফথকাভী 
ওযায।  

‚অতন মঔন ওুযঅন াে ওনযন, তঔন তফতাতেত য়তান ফথনও অল্লায অেয় গ্রে ওরুন।‛ (ূযা 
নার, ১৬:৯৮) 

৬। তনযনক্ষ্ ভন তননয় অভানদয ওুযঅন েনত নফ। তা নানর ঔুফ নচআ অভযা বুর তদ্ধানন্ত 
ফৌঁনঙ মাফ। 

৭। ওুযঅন ফভনয়য, ফ ভানুনলয চনু। তাআ তেও তদও তননদভনা ফনত নর ওুযঅন ানেয 
ভয় তননচয চীফন  ঘাযানয তযতস্থততয ানথ তভতরনয় ফদঔনত নফ। 

৮। ফাতুও  অবুন্তযীে তফত্রতা/তযেন্নতা চভন। অফদুল্লা আফন ভানযয (যা.) ভনত ইভান নে 
ওুযঅন ফফাছা। 

অল্লা ফনরনঙন: ‚অতভ মানদয গ্রন্থ দান ওনযতঙ তাযা তা মথামথবানফ াে (াক্কা ততরায়াত) ওনয। 
(ূযা ফাওাযা ২:১২১) 

‘মথামথ াে’ এয ফুাঔুায় অফদুল্লা আফন ভাঈদ (যা.) ফনরন, ‚মাঁয ানত অভায প্রাে তাঁয থ, 
াক্কা ততরায়াত থভ মা ারার তা ারার ভনন ওযা, মা াযাভ তা াযাভ ফনর কেু ওযা, ফমবানফ 
অল্লা নাতমর ওনযনঙন ফবানফ ো, ফওান নেয থভ তফওৃত না ওযা-----‛ 
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যাূরুল্লা (া.) ফনরনঙন : ‚তওয়াভনতয তদন ওুযঅন  এয ঈয অভরওাযীনদয অনা নফ‛ (ফুঔাযী) 
থভাৎ ওুযঅন ুাতয ওযনফ তানদয চনু মাযা তানও ‘মথামথবানফ াে’ ওনয। 

াাফীযা ধীয কততনত ওুযঅন াে ওযনতন, মতটুওু তঔনতন তা অভর ওযনতন অনযা ফফত তওঙু 
ওযায ূনফভ।  

৯। ওুযঅন ানে তওভতা ফরম্বন ওযনত নফ, থভাৎ ওুযঅন অভানদয মা ফরনঙ তা ফুছনত নফ। 
ওুযঅন তও ফরনঙ তা না ফুনছ না ফচনন ফওঈ মতদ তা ফথনও ফযওত রাব ওযনত ঘায়, ফ তা ানফ 
না।  

অয ওুযঅননয ফওান অয়ানতয ফুাানয না ফচনন ফওান ভন্তফু ওযা মানফ না। এটা ঔুফআ তফদচনও 
ওাযে এটা অল্লায ফােীনও তফওৃত ওযায াতভর।   

ওুযঅন নাতমনরয রক্ষ্ু : 
 

‚এতট এওতট তওতাফ, অভযা ফতাভায প্রতত এতট নাতমর ওনযতঙ মানত ওনয তুতভ ভানুলনও ন্ধওায ফথনও 
অনরানত ফফয ওনয অন।‛ (ূযা আব্রাীভ, ১৪:১) 

‚যভমান ভা, এনতআ নাতমর ওযা নয়নঙ অর ওুযঅন, ভানফ চাততয চনু তদায়াত, তদায়ানতয 
ুস্পষ্ট্ প্রভাে  ভানদন্ড।‛ (ূযা ফাওাযা, ২:১২৫) 

‚ফ ভুাম্যাদ! ভানুলনও ফনর দা, ‘ফ ভানুল! ফতাভানদয যনফয ক্ষ্ ফথনও ফতাভানদয ওানঙ এন 
ফৌঁনঙনঙ ভাতু। ুতযাং ফম ফওঈ তেও থ গ্রে ওযনফ, তেও থ গ্রনে তাযআ ওরুাে নফ। 
অয ফম ফওঈ ভ্রান্ত থ ফরম্বন ওযনফ, তা তাযআ ক্ষ্ততয ওাযে নফ। অতভ ফতাভানদয দায়-দাতয়ত্ব 
ফনওাযী নআ।‛ (ূযা আঈনু, ১০:১০৮) 

‚অতভ যাূরনদয াতেনয়তঙ ুস্পষ্ট্ প্রভাে এফং তানদয ানথ াতেনয়তঙ তওতাফ  নুায়দন্ড, মানত 
ভানুল প্রতততষ্ঠত য় নুানয়য ঈয।‛ (ূযা াতদদ, ৫৭:২৫) 

‚অয ওরুােওয এ তওতাফ অতভ নাতমর ওনযতঙ, তএফ ফতাভযা এয নুযে ওয এফং তওভ , 
তনফআ ফতাভযা নুগ্র প্রাপ্ত নফ।‛ (ূযা অনঅভ, ৬:১৫৫) 

‚অভযা তু ফতাভায প্রতত অর তওতাফ নাতমর ওনযতঙ ভানুনলয চনু।‛ (ূযা মুভায, ৩৯:৪১) 

এআ অয়াতগুনরা অল্লা ুফানাহুয়াতায়ারা ভানুলনও ওুযঅন নাতমনরয ঈনেু  রক্ষ্ু ম্পনওভ 
চাতননয় তদনেন :- 

১। ওুযঅন ভগ্র ভানফচাততয চনু নাতমর নয়নঙ।  

২। এয ঈনেু ভানুলনও জ্ঞতায ন্ধওায ফথনও আরানভয অনরানত তননয় অা। 
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৩। এ তওতাফ ভানুলনও যর, তেও থ ফদঔায়। তেও থ ফতটআ, ফমতট ভানুলনও অল্লায ন্তুতষ্ট্য 
তদনও তননয় মায়, ততুওায নথভ অল্লায ফান্দা তানফ চীফনমান ওযনত তঔায়।  

৪। ওুযঅননয হুওুভ ুস্পষ্ট্  প্রভাতেত। 

৫। ওুযঅন তু-তভথুায ভানদন্ড, ফওানতট তেও অয ফওানতট বুর ওুযঅন তা স্পষ্ট্ ওনয ফদয়। 

৬। ওুযঅন ভানুনলয চনু ওরুােওয। ফম তা ভাননফ ফ ওরুাে ানফ, ফম তা ভাননফ না ফ ক্ষ্ততগ্রস্ত 
নফ। ওুযঅন ভানা না ভানায ফুাানয ভানুল স্বাধীন- তানদয দায়দাতয়ত্ব তানদয তননচনদযআ।  

৭। ভানুনলয ভানছ নুায়  তু প্রততষ্ঠায চনু ওুযঅন এননঙ।  

৮। ওুযঅন অভানদয চীফননয রক্ষ্ু ফেভনা ওনয ফদয়-যীওতফীনবানফ অল্লায আফাদত ওযা। এআ 
রনক্ষ্ু ফৌঁঙানত নর তও তও ওযেীয় তা চাতননয় ফদয়।  

এবানফআ ওুযঅন অভানদয চনু অল্লায ক্ষ্ ফথনও থতননদভনা, দয়া, এভন এও অনরা মায াানমু 
অভযা চীফননয নথ ঘতর।  

  

ওুযঅননয প্রতত অভানদয দাতয়ত্ব: 
 

ওুযঅন ফুছনত, চাননত  ফআ নুমায়ী ঘরনত না ঘায়ায চনু তফঘায তদফন অভানদয বওতপয়ত 
ঘায়া নফ। অল্লা ওুযঅনন ফনর তদনয়নঙন, ফ ভয় যাূর (া.) ফরনফন 

‚(তফঘানযয তদন) অল্লায যাূর (তবনমাক ওনয) ফরনফন: ফ প্রবু! অভায ফরানওযা এআ ওুযঅননও 
তযতুি ফস্তুনত তযেত ওনযতঙর।‛ (ূযা পুযওান, ২৫:৩০) 

তানর ওুযঅননয প্রতত অভানদয দাতয়ত্ব তও? 

১। ভননানমানকয ানথ ওুযঅন ফানা। 

২। ততরায়াত ওযা। 

৩। তপম ওযা। 

৪। থভ চানা এফং তা তননয় তঘন্তা বাফনা ওযা।  

৫। ওুযঅননয তক্ষ্া নুমায়ী ওাচ ওযা।  

৬। ওুযঅননয তদনও ভানুলনও ডাওা, যনও তক্ষ্া ফদয়া। 

 



  [91] 
  

ারার  াযাভ 
 

ওর তফলয়নও ারার  াযাভ এআ দুতট বানক বাক ওযা নয়নঙ। মা তওঙু বফধ তা ারার  মা 
তওঙু তননলধ তা াযাভ নাভ ফদয়া নয়নঙ।  

ারার ঘায বানক তফবি : 

১/ য়াতচফ ফা পযম 

এটা নে মা ফুওযেীয়, ওযনর য়াফ অনঙ এফং আোওৃতবানফ ফঙনে ফদয়া গুনা  
াতস্তনমাকু যাধ।  

পযম ফওানগুতর?  

মা তওঙু অল্লা  তাঁয যাূর (া.) অনদ তদনয়নঙন, তাআ পযম। ফমভন: ারাত, মাওাত, াভ, 
াজ্জ্ব আতুাতদ।  

২/ ভুতাাফ 

মা ওযনত ঈৎাতত ওযা নয়নঙ। ওযনর ুযস্কায অনঙ, না ওযনর গুনা ফনআ। যাূর (া.) 
তনয়তভত ওনযনঙন, ওযনত ঈৎা তদনয়নঙন, অনদ তদনয়নঙন ওযনত অফায নয তননলধ ওনযনঙন 
থফা প্রথনভ তননলধ ওনযতঙনরন তওন্তু নয ওযায অনদ তদনয়নঙন এ ফআ  ভুতাানফয  
ন্তবুভি। ফমভন: পচনযয ূনফভ দুআ যাওাত ুন্না ারাত। 

৩/ ভুফা (ঐতেও)  

মা ওযনর য়াফ ফনআ এফং না ওযনর গুনা ফনআ। ফমভন: ানত খতে যা।  

৪/ ভাওরু 

মা ওযনর গুনা ফনআ তওন্তু না ওযনর য়াফ অনঙ। ফমভন : দাঁতেনয় াতন ান ওযা।  

াযাভ: মা অল্লা ফা তাঁয যাূর (া.) তননলধ ওনযনঙন। ফমফ ওাচ ‘তননলধ’ থফা ‘ওনযা না’, 
থফা ‘মূ্পেভ তুাক ওয’ এ ধযননয ওথায ভাধুনভ ওুযঅনন ফা ুন্নায় এননঙ, মায ম্পনওভ 
াতস্তয ওথা ফরা নয়নঙ, চাান্নানভয অগুননয ঈনল্লঔ যনয়নঙ, তবা ফদয়া নয়নঙ ফগুনরা 
াযাভ।  
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ফওান তওঙু াযাভ ওযায ফঙনন ঈনেু: 

ফ ধযননয ক্ষ্ততওয ফস্তু ফথনও ুযক্ষ্া, 

ইভাননয যীক্ষ্া ফনয়া, 

তাওয়া চভন ওযা  

ারার  াযাভ ঔাফায: ফম ভস্ত ঔাফায  ানীয় ফঔনত  ান ওযনত অল্লা নুভতত তদনয়নঙন, 
তাআ ারার। ারার থভ বফধ, অআনম্যত, নুনভাতদত, চানয়চ। 

ফফতযবাক ঔাফায  ানীয় ারার। ারার ঔাফায স্বানস্থুয চনু বার। ারার ঔাফায ঔায়া 
আফাদত মতদ তা অভযা অল্লানও ঔুত ওযায চনু ঔাআ, আফাদনতয তি ায়ায চনু ঔাআ।  

তওঙু ঔাফায  ানীয় ফঔনত অল্লা নুভতত ফদন তন, ফগুনরা াযাভ। াযাভ থভ তনতলদ্ধ, শফধ, 
ফফঅআনী, ননুনভাতদত।  

ল্প তওঙু ঔাফায  ানীয় াযাভ।  

াঁঘ যওনভয াযাভ ঔাদু যনয়নঙ : 

১/ ূওনযয ফকাত াযাভ। এয ফতওঙুআ াযাভ- ঘাভো, ঘতফভ আতুাতদ।  

২/ ফম ফওান প্রােীয যি াযাভ। 

৩/ ভৃত শুাতঔয ফকাত াযাভ। 

৪/ ফম ফ শু অল্লায নাভ ঈচ্চাযে না ওনয চফাআ ওযা নয়নঙ।  

৫/ ভদ, ফনাচাতীয় ানীয়  ভাদওদ্রফু াযাভ  

াযাভ তচতন ঔায়া ওফীযা গুনা। 
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তাাযা 
 

আরানভ তফত্রতা  তযেন্নতানও তাাযাহ্ ফরা য়, মায তনচস্ব তওঙু তভ যনয়নঙ। এআ তভ ূযে 
ওযনত নর ততনতট তফলনয় তযেন্নতা চভন ওযনত নফ: 

১> যীনযয তযেন্নতা 

   মু, ফকার  তায়ামু্যনভয ভাধুনভ যীনযয তযেন্নতা চভন ওযা য়। এতট ারানতয ূফভতভ। 

াতন থফা ভাতটয তেরা থফা টয়নরট ফায আতুাতদয ভাধুনভ তযেন্নতা চভন ওযা মায়। তাযয 
ফম ফক্ষ্নত্র ফমবানফ ারানতয চনু তযেন্ন য়া দযওায, ফটা ওযনত নফ।  

মু বনঙ্গয ওাযেভূ: 

ফাফ ায়ঔানা ওযা 

ফায়ু তনঃযে, 

ঈনটয ফকাত ঔায়া, শুনয় খুভাননা। 

ফকার পযম য়ায ওাযেভূ: 

ফভনয়নদয াযীতযও ুস্থতা, 

স্বেনদাল, 

আরাভ গ্রে, 

ভৃতুু। 
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অল্লায যাূনরয (া.) ুন্না নুমায়ী তযূেভ ফকানরয তফফযে: 
 

ও. তনয়ত 

ঔ. তফতভল্লা ফরা 

ক. প্রথনভ ঈবয় ওিী ফধায়া 

খ. ফাভ ানত রজ্জাস্থান ফধায়া। ানত নাাও ফরনক থাওনর তা াযে ওযা। 

গ. মু ওযা 

ঘ. াত তদনয় তঔরার ওনয ঘুনরয ফকাোয় াতন ফৌঁঙাননা। 

ঙ. ভাথায় ততনফায াতন োরা। 

চ. যীয ফধায়া, অনক ডানতদও নয ফাভতদও। 

ফকার শুদ্ধ য়ায চনু তনয়ত, ওুতর ওযা  নানও াতন ফদয়া  ভস্ত ফদন াতন ফৌঁঙাননা 
প্রনয়াচন।  

মু ওযায দ্ধতত: 
ও. শুরুনত তফতভল্লা ফরা। 

ঔ. ততনফায ওিী মভন্ত দুআ াত ধুনয় ফনয়া। 

ক. ততন অঁচরা াতন তননয় প্রততফানয ওুতর ওযা এফং ফতষ্ট্ াতন নানও ফটনন তননয় নাও ছাো। 

খ. ততনফায ভুঔভন্ডর ফধায়া। 

ভুঔভন্ডনরয ীভানা র ভাথায ঘুর কচাননায ীভানা ফথনও তঘফুও মভন্ত এফং এও ওান ফথনও য 
ওান মভন্ত। দাতেয তবতনযয ং ধুনত নফ।  

গ. ওনুআ  ডান াত এফং ফাভাত ততনফায ফধায়া। ডান াত অনক ফধায়া ুন্নাত। 

ঘ. ওান ভাথা এওফায ভান ওযা। াতন তদনয় াত তবতচনয় তননয় দুআ াত এওত্র ওনয ভাথায 
াভনন ফথনও শুরু ওনয খাে মভন্ত তননয় অফায ফঔান ফথনও শুরু ওনয ভান ওযায স্থানন াত 
তপতযনয় অননত নফ।  

ঙ. অনক ডান া, তাযয ফাভ া টাঔনু ততনফায ধুনত নফ। অঙু্গনরয পাঁনও তঔরার ওযা ুন্নাত।  

চ. মুয ফনল তননঘয দুঅ াে ওযা ুন্নাত : 
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থভ: অতভ াক্ষ্ু তদতে ফম এও অল্লা ঙাো আফাদনতয ফমাকু ফওান আরা ফনআ, তাঁয ফওান যীও ফনআ 
এফং (অয াক্ষ্ু তদতে) ফম ভুাম্যাদ তাঁয ফান্দা  যাূর। 

ফ অল্লা! অভানও তধও তফাওাযী এফং তফত্রতা ফরম্বনওাযীনদয ন্তবুভি ওরুন।  

তায়ামু্যভ: ফম ফক্ষ্নত্র াতন ায়া না মায় থফা াতনয ফুফানয াযীতযও ক্ষ্ততয অঙ্কা থানও, এফং 
মু থফা ফকার থফা দুতটযআ প্রনয়াচন য়, ফনক্ষ্নত্র তায়ামু্যভ ওযা য়।   

ভাতট, ফাতর আতুাতদয াানমু তায়ামু্যভ ওযনত য়। 

দ্ধতত: 

ও. তনয়ত ওযা 

ঔ. তফতভল্লা ফরা। 

ক. দুআ াত ভাতটনত এওফায অখাত ওনয পুঁ তদনয় ানত ফরনক থাওা তততযি ভাতট ফছনে ফপনর দুআ 
াত তদনয় (দাতে) ভুঔভন্ডর ভান ওযা।  

খ. ফাভ ানতয তারু তদনয় ডান ওতিয তে এফং ডান ানতয তারু তদনয় ফাভ ানতয তে ভান ওযা, 
এওফায ওনয।  

গ. অনক াত ভান  ওনয নয ভুঔভন্ডর ভান ওযা মায়। 

২> ফাানওয তযেন্নতা 

ারানতয ূফভতভ নে যননয ওানে ফওান নাচাা থাওনফ না। থাওনর ধুনয় ফপরনত নফ।  

নাচাা এয থভ নে প্রস্মাফ, ায়ঔানা, যি  ফীমভ। চুতায তরায় নাাওী ফা নাচাা ফরনক থাওনর 
তা ফছনে ভুনঙ ফপরাআ মনথষ্ট্।  

৩>  স্থাননয তফত্রতা 

ারানতয স্থান মথাম্ভফ তফত্র  তযেন্ন নত নফ। ফঘানঔ ফদঔা না ফকনর থফা কন্ধ ায়া না 
ফকনর ফওান স্থান তদনয় ফরাও ঘরাঘর ওযনর ফতট াও তানফ ধযা নফ। 
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ফাাও 
 

‚ফ ফনী অদভ! অতভ ফতাভানদয রজ্জাস্থান অফৃত ওযায  ফফবূলায চননু ফতাভানদয 
ফাাওতযেনদয ঈওযে ফতীেভ ওনযতঙ। অল্লা-বীততয তযেদআ নফভাত্তভ। এটা অল্লায 
তনদভনভূনয নুতভ, ম্ভফত ভানুল এ ফথনও ঈনদ গ্রে ওযনফ।‛  

(ূযা অ’যাপ, ৭:২৬) 

‚ফ অদভ ন্তানকে! প্রনতুও ারানতয ভয় ুন্দয ফাাও তযেদ গ্রে ওয, অয ঔা এফং ান 
ওয, তনফ ফুয়  তভতাঘায ওনযা না, ফওননা অল্লা ফুয়ওাযীনদয বারফানন না।‛ 

                                                             (ূযা অ’যাপ, ৭:৩১) 

এআ অয়াত দুতট ফথনও অভযা চাননত াতয ফম ফাানওয ঈনেু নে রজ্জা োওা  ফৌন্দমভ ফৃতদ্ধ। 
ফাাও অভানদয ীত  গ্রীষ্ম ফথনও ুযক্ষ্া ফদয়।  

অয ফাানওয ফক্ষ্নত্র অভযা অল্লানও বয় ওনয ঘরনফা। অল্লায তনয়ভ-ওানুন ফভনন ঘরনফা। এ 
ফুাানয আরানভয নীততভারা নে: 

অযা/তয োওনত নফ। 

ফঙনরনদয তয াঁটু ফথনও নাতব মভন্ত। 

ারানতয ভয় ফঙনরযা ওাঁধ ফেনও যাঔনফ। 

ানয়য টাঔনুয ঈয ওাে যনফ। 

ফঙনর  ফভনয়নদয ফাাও অরাদা নফ, এনও নযয ফাাও যনফ না।  

ফাাও তেরা নফ মানত যীনযয অওৃতত ফফাছা না মায়।  

ফাাও এভন স্বে নফ না মানত ত্বনওয যং ফদঔা মায়। 

াভথভ নুমায়ী বার ফাাও যনফ, ুন্দয থাওা থভ ঘয় ওযা নয়।  

ফভনয়নদয াযা যীয অযা, াত  ভুঔভন্ডর ঙাো ভাযাভ  কানয়য ভাযানভয ফক্ষ্নত্র অযা 
অরাদা নফ।  
ফাানও তফচাতীয় ংসৃ্কততয নুযে ওযা মানফ না। ফযভী ওাে ুরুনলয চনু াযাভ। 
ফম ফ ফাানও দ্ধতু  ংওায পুনট নে, ফমভন তততযি রম্বা ফাাও- ফগুনরা াযাভ। 
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ঔায়ায অদফ 
 

অভানদয চীফননয প্রতততট ওাচআ তওবানফ ওযনত নফ, তা নফী (া.) ততঔনয় তদনয়নঙন। তাঁয ফঔাননা 
দ্ধততনত এফং অল্লানও ঔুত ওযায চনু অভযা মতদ ফ ওাচ ওতয, তনফ তা অল্লায ওানঙ 
গ্রেনমাকু নফ।  
অফু ারাভায (যা.) ুত্র যাূরুল্লায (া.) খনয প্রততাতরত ফারও তঙনরন। ঔায়ায  ভয় ওনর মঔন 
এওনত্র ফঔনত ফনতন, তততন ানত্রয নানা স্থান ফথনও তুনর তুনর ফঔনতন। তঔন যাূরুল্লা (া.) তাঁনও 
ফনরন : ‚তফতভল্লা ফনর ঔা, ডান ানত ঔা এফং ফতাভায তদও ফথনও ঔা।‛ (ফুঔাযী  ভুতরভ) 

যাূরুল্লা (া.) অয ফনরনঙন : ‚ফতাভানদয ফওঈ ফমন ওঔননা ফাঁ াত তদনয় না ঔায় এফং ফাঁ াত 
তদনয় ান না ওনয। ফওননা য়তান ফাঁ াত তদনয় ঔায়  ান ওনয।‛ 
                                  (অফু দাঈদ, ততযতভচী, আফন অিা (যা.) ফথনও ফতেভত, াান  
ী াদী) 

এঙাো অনযা তওঙু অদফ যনয়নঙ ঔায়ায ভয়, ফমভন: 

কযভ ঔাফানয পুঁ না ফদয়া, 

ততন শ্বান াতন ান ওযা, 

ফরান তদনয় না ঔায়া, 

দাঁতেনয় ঔায়া বফধ, 

ফানা-রূায ানত্র ঔায়া তননলধ, 

ূেভ ফট বনয না ঔায়া, ফনটয এও তৃতীয়াং ঔাতর যাঔা।  
াত্র ফঘনট ঔায়া, 

ঔাফানযয টুওযা নে ফকনর তা তুনর তযষ্কায ওনয ফঔনয় ফনয়া, 

এওানথ ফাআ ঔায়ায ফঘষ্ট্া ওযা, তানত ফযওত য়, ঔায়ায য দুঅ ওযা  

প্রথভ তফতভল্লা ফরনত বুনর ফকনর ভনন োয ানথ ানথ তফতভল্লাত অঈয়ারাহু য়া অতঔযাহু ফরা, 

ডানা ফথনও তযনফন শুরু ওযা। 
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ফৌঘওনভভয অদফ 
 

ী ভুতরনভ ারভান (যা.) ফথনও ফতেভত নয়নঙ, তানও ফরা র ফতাভানদয নফী ফতা ফতাভানদয 
ফতওঙুআ তক্ষ্া তদনয়নঙন, এভনতও ফৌঘওামভ মভন্ত! তততন ফরনরন: তেও! তততন অভানদয তওফরায তদনও 
ভুঔ ওনয ভরভূত্র তুাক ওযনত, ডান াত তদনয় ফৌঘওভভ ওযনত, ততনতটয ফঘনয় ওভ াথয ফুফায ওনয 
আতস্তঞ্জা ওযনত এফং ফকাফয তওংফা াে ফুফায ওনয আতস্তঞ্জা ওযনত তননলধ ওনযনঙন। 
এআ াদীন ফৌঘওনভভয ভয় তও তও ওযেীয় তা অভযা চাননত াতয। এঙাো অভানদয অয তওঙু 
ওযেীয় অনঙ: 

১। ফাথরুনভ ফোওায ভয় ফাভ া অনক ফদয়া  ফফয য়ায ভয় ডান া অনক ফদয়া ঈত্তভ 

২। ফাথরুনভ প্রনফনয ূনফভয দুঅ 

তফতভল্লা, ফ অল্লা, তনশ্চয়আ অতভ ওর ভন্দ এফং দুষ্ট্ ত্তা ফথনও অনায অেয় তনতে। 
৩। ফাথরুভ ফথনও ফফয য়ায ভয় অভযা ফরনফা ‘গুপযানাওা’ থভাৎ অনায ক্ষ্ভা প্রাথভনা  ওযতঙ।  
৪। তযেন্নতায ভয় ডান াত তদনয় রজ্জাস্থান স্পভ ওযা ফা ফধায়া ঈতঘৎ নয়। 
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তমক্ফযয পমীরত 
 

ভান অল্লা ফনরন, 

 ‚তএফ ফতাভযা অভানও স্ভযে ওয, অতভ ফতাভানদযনও স্ভযে ওযফ। অয ফতাভযা অভায প্রতত 
ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওয এফং অভায প্রতত ওৃতজ্ঞ নয়া না।‛(ূযা ফাওাযা ২:১৫২) 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ ফনরন, ‚ফম ফুতি তায যনফয তমক্য (স্ভযে) ওনয, অয ফম ফুতি 
তায যনফয তমক্য ওনয না— তাযা ফমন চীতফত অয ভৃত‛। (ফুঔাযী) 

যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ অয ফনরন, ‚অতভ তও ফতাভানদযনও তা চানানফা না— 
অভনরয ভনধু মা নফভাত্তভ, ফতাভানদয ভাতরও (অল্লাহ্য) ওানঙ মা তুন্ত তফত্র, ফতাভানদয চনু মা 
তধও ভমভাদা ফৃতদ্ধওাযী, (অল্লাহ্য নথ) ফানা-রূা ফুয় ওযায তুরনায় মা ফতাভানদয চনু ঈত্তভ এফং 
ফতাভযা ফতাভানদয ত্রুনদয ভুনঔাভুতঔ নয় তানদযনও তুা এফং তাযা ফতাভানদয তুা ওযায ঘাআনত 
তধওতয ফেষ্ঠ?‛ াাফীকে ফরনরন, ফুআ ুাঁ। তততন ফরনরন, ‚অল্লাহ্ তা‘অরায তমক্য‛ ।(ী 
ততযতভমী)  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ অয ফনরন, ‚অল্লা তা‘অরা ফনরন: অভায ফান্দা অভায 
ম্পনওভ ফমরূ ধাযো ওনয, অভানও ফ তদ্রূআ ানফ; অয মঔন ফ অভানও স্ভযে ওনয, তঔন অতভ 
তায ানথ থাতও। ুতযাং মতদ ফ ভনন ভনন অভানও স্ভযে ওনয, অতভ অভায ভনন তানও স্ভযে 
ওতয। অয মতদ ফ ফওাননা ভানফন অভানও স্ভযে ওনয, তানর অতভ তানও এয ঘাআনত ঈত্তভ 
ভানফন স্ভযে ওতয। অয ফ মতদ অভায তদনও এও তফখত তযভাে তনওটফতভী য়, তানর অতভ তায 
তদনও এও াত তযভাে তনওটফতভী আ। ফ এও াত তযভাে তনওটফতভী নর অতভ তায তদনও এও 
ফাহু তযভাে তনওটফতভী আ। অয ফ মতদ অভায তদনও ফঁনট অন, অতভ তায তদনও দ্রুতনফনক মাআ।‛ 
(ফুঔাযী) 

অেুল্লা আফন ফুয যাতদয়াল্লাহু ‘অনহু ফথনও ফতেভত, এও ফুতি অযম ওযর, ফ অল্লাহ্য যাূর! 
আরানভয তফতধতফধান অভায চনু ফফত নয় ফকনঙ। ওানচআ অতন অভানও এভন এওতট তফলনয়য 
ঔফয তদন, মা অতভ ি ওনয অঁওনে ধযফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ ফনরন, ‚ফতাভযা 
তচহ্বা ফমননা ফভক্ষ্ে অল্লাহ্য তমক্ফয চীফ থানও‛। (ী ততযতভমী) 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত য়াাল্লাভ অয ফনরন, ‚ফম ফুতি অল্লাহ্য তওতাফ (ওুযঅন) ফথনও 
এওতট যপ াে ওনয, ফ তায তফতনভনয় এওতট য়াফ ায়; অয এওতট য়াফ নফ দতট 
য়ানফয ভান। অতভ অতরপ, রাভ  ভীভনও এওতট যপ ফরতঙ না। ফযং ‘অতরপ’ এওতট যপ, 
‘রাভ’ এওতট যপ এফং ‘ভীভ’  এওতট যপ‛ ।(ী ততযতভমী) 
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দু’অ ওফুনরয তভ  অদফ 

 

১. ওর তফলয় শুধু অল্লায তনওনটআ ঘায়া 

২. ভননানমাকী নয় দু’অ 

৩. অল্লা ম্পভনও ুধাযো  ওফুনরয দৃঢ় অা ফযনঔ দু’অ 

৪. অায ানথ ন্তনয বয় যাঔা 

৫. ঈমু ওযা 

৬. দু’অয ভয় তওফরাভুঔী য়া 

৭. দু’অয ভয় াত ঈোননা 

৮. ঘুানয,ওাওুতত তভনতত ওয,তফনয়ী নয় দু’অ ওযা 

৯. অল্লায প্রংা ওনয দু’অ শুরু ওযা 

১০. দু’অয শুরুনত ারাত াে 

১১. আতস্তকপানযয দ্রৃাযা দু’অ শুরু ওযা 

১২. নুতস্থতনদয চনু দু’অ ওযা 

১৩. দা ফভদা দু’অ ওযা 

১৪. ারার ঔায়া  াযাভ ফচভন 

১৫. নুানয়য অনদ  নুানয়য তননলধ ওযা 

১৬. পরাপনরয চনু ফুস্ত না য়া 

১৭. তননচয চনু তননচ দু’অ ওযা, ননুয চনু দু’অ ওযনর প্রথনভ তননচয চনু দু’অ ওযা 

১৮. দু’অয় ‘আয়া মার চারাতর য়ার আওযাভ ফরা 

১৯. দু’অ ওফুনরয ফস্থাগুতরয প্রতত রক্ষ্ু যাঔা 

২০. ফাযফায ঘায়া ফা ততনফায ঘায়া 

২১. অল্লায ভান  নাভ  আভু অ’মভ দ্রৃাযা দু’অ 
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দু’অ ওফুর য়ায ভয়  স্থান 
 

১. যাত, তফনলত যানতয ফল তৃতীয়াং 

২.অমাননয ভয় 

৩.অমাননয য য 

৪. অমান  আওাভনতয ভধুফতভী ভয় 

৫.ফৃতষ্ট্য ভয় 

৬. তচানদয ভয়দানন মুদ্ধ ঘরাওারীন ভনয় 

৭. যভমান ভান 

৮. আপতানযয ভয় 

৯. ারানত তচদায ভয় 

১০. ারানত ফল তাাহুনদয য ারাভ তপযাননায ূনফভ 

১১. শুক্রফানযয তদননয  তফনল ভুূতভ 

১২. অযাপায ভয়দানন 

১৩. মভমভ াতন াননয ূনফভ 

১৪. নচয ভয় 

ফমফ ফুতিয দু’অ ওফুর য় 
 

১. ভচরুনভয দু’অ 

২. ভুাতপনযয দু’অ 

৩. ন্তাননয তফরুনদ্ধ ততাভাতায দু’অ 

৪. ন্তাননয চনু ততাভাতায দু’অ 

৫. ঘযভ তফদগ্রনস্তয দু’অ 

৬. ততাভাতায চনু ন্তাননয দু’অ 

৭. ফম ফফত ফফত অল্লানও স্ভযে ওনয 

৮. নুায়যায়ে ানওয দু’অ 

 


